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אינדעראינדער

K J   W E E K L Y

'פאלם טרי והגלילות''פאלם טרי והגלילות'

K J  W E E K L Y

קרית יואלקרית יואל

העיר קרית יואל לא נח ולא שקט מַארשירנדיג מיטן 
פולסטן גַאלָאּפ מחיל אל חיל, מיט מעכטיגע וויזיע 
להרחיב ולהגביר כח הקדושה בעיר המעטירה, צו 

ערפילן משאת נפשו הטהורה פון מרן רבינו הקדוש 
זי"ע מרא דאתרא קדישא הדין ומייסד הקרי'

דערפָאלגרייך ״געקלָאוזט״ ברוב סייעתא 
דשמיא ובהורמנותא דמלכא והדרכתו 
פון כבוד קדושת מרן אדמו״ר שליט״א 

דעם מָאנטָאג ויקרא העעל"ט 

ריזן ּפרָאּפערטי אין צענטער פון ווַאקסענדן 
שטָאט קרית יואל אויף מַאונטען ראוד הַארט נָאך 
׳מצילי אש׳, אונטער יוריסדיקציע פון אידישער 

סימפַאטישער ״ווילעדזש ָאוו סַאוט בלומינגרָאוו״ 

פילַאנטרָאּפישע קרית יואל׳ער מַאגנַאטן 
מיט פַאנטַאסטישע 7.5 מיליָאן דָאלער צום 
קלָאוזינג; ּפרעצעדענטלָאזע דערגרייכונג 

צו עררייכן דעם שטח הענקי 

הּוִדים: ר ְדַבר ַהֶמֶל ְוָדתֹו ַמִגיַע, ִשְׂמָחה ְוָשׂׂשֹון ַלְיּ ְבָכל ְמקֹום ֲאֶשׁ

זייט 16

אחינו בני ישראל הנתונים בצרה ובשבי':

שטורעמישע אסיפה עפ״י קריאת הקודש 
פון כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א רודערט אויף 

יהדות החרדית למען פליטי אוקראינע 

אסיפת הקודש פַאר נגידי קרית יואל 
בבית מוה"ר משה אלי' עסטרייכער 
הי"ו מנכ"ל, ברענגט קָאלָאסַאלע 
סומע פון ַא הַאלב מיליָאן דָאלַאר

פַאר'ן הייליגן 'מפעל שקל הטהור' 
בהשתתפות כ"ק מרן רבינו שליט"א מגן חינוך 
הטהור; הגה"צ מורינו שליט"א אויפגעטרעטן 

מיט פלאמעדיגע ווערטער בשבח עיר הצדק קרית 
יואל וועלכע גיסן אומאויפהערליכע שטיצע למען 

מוסדות עטה"ק בארה"ק

56

קרית יואל והמחוזות געפלעּפט פון מאַכטפולע 
הרחבת גבולי העיר מיט אָּפקויף פון 16 אַקער 
לאַנד מעגאַ-ּפראַּפערטי דורך הנהלת המוסדות

קרית יואל והגלילות

קהל יטב לב סאטמאר קרית יואל

ערליכער ָארגַאן פַאר תושבי קרית יואל והגלילותזשורנַאל

ערליכער ָארגַאן פַאר תושבי קרית יואל והגלילותזשורנַאל

זשורנַאלזשורנַאל
זשורנַאלזשורנַאלקרית יואל

KIRYAS JOEL JOURNALזשורנַאל

K J  W E E K L Y

קרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואל
ראייניגטע ׳שטימע׳ פון תושבי ׳בלומינגראָוו׳ והגלילות

ָ ראייניגטע ׳שטימע׳ פון תושבי ׳בלומינגרא

ָ

ַ די פא

Vol. 31Aפ׳ מקץ תשפ״ב

אזעטהמספיקגאזעט
גהמספיקגאזעטהמספיק

די פאַראייניגטע ׳שטימע׳ פון תושבי ׳בלומינגרא

Vol. 31Aפ׳ מקץ תשפ״ב

ג
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אויסגאבעפרויען ק ר י ת   י ו א ל ' ס   ט ע ג ל י כ ע

בס"ד

ד' אדר-ב תשפ"ב  |  March 07 ’22מאנטאג ויקרא

משנכנס אדר מרבין בשמחה
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בס"ד

ד' אדר-ב תשפ"ב  |  March 07 ’22מאנטאג ויקרא

משנכנס אדר מרבין בשמחה

אזעטגאזעטגאזעט
אזעטהמספיק
אזעטגאזעטגהמספיקגאזעטהמספיק
אזעטגאזעטהמספיק

Hakiryah

חודש
ב תשפ"ב

5:36

בס״ד

פ׳ מקץ

ערליכער ָארגַאן פַאר תושבי קרית יואל והגלילותזשורנַאל

ערליכער ָארגַאן פַאר תושבי קרית יואל והגלילותזשורנַאל

זשורנַאלזשורנַאל
זשורנַאלקרית יואל

ערליכער ָארגַאן פַאר תושבי קרית יואל והגלילותזשורנַאל

ערליכער ָארגַאן פַאר תושבי קרית יואל והגלילותזשורנַאל

March 2, 2022זשורנַאל

זשורנַאלזשורנַאלזשורנַאלזשורנַאלזשורנַאל
KIRYAS JOEL JOURNALזשורנַאלזשורנַאל
KIRYAS JOEL JOURNALזשורנַאלזשורנַאלזשורנַאל
KIRYAS JOEL JOURNALערליכער ָארגַאן פַאר תושבי קרית יואל והגלילותזשורנַאלזשורנַאל

ערליכער ָארגַאן פַאר תושבי קרית יואל והגלילותזשורנַאל

Issue 207ssue 207ssueזשורנַאל
March 2, 2022 כ"ט אדר א' תשפ"ב

פרשת פקודי

זשורנַאלזשורנַאל
KIRYAS JOEL JOURNALזשורנַאלזשורנַאל

ת ו ל י ל ג ה ו ל  א ו י ת  י ר " ק ר י ע ת ה ק ד צ ע " ס א ה ק ק ד ר צ ע ש י ט א ט ר ש ע ל א ר ט נ ע ר צ ע ר ד ע ב י ן א ע ג נ ו ל ק י ו ו ט נ ן א ו ן א ט כ י ר א ב

זשורנַאל
בס"ד

Issue 207ssue 207ssue
March 2, 2022 כ"ט אדר א' תשפ"ב

פרשת פקודי

Hakiryah
יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע קרית 
יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע קרית 
יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע קרית 

חודש בשבתבשבת - ראש פרייטאג פקודי | א' אדר-ב תשפ"בשישישישי
mפרייטאג פקודי a r c h  4  ' 2 2

m a r c h  4  ' 2 2

זמן הדלקת הנרות 36
זמן הדלקת הנרות 

פון די סַאטמַארע שטָאטדער ָארגַאן אין יעדע היים 

קרית יואל והגלילות

בס"ד

קהל יטב לב סאטמאר קרית יואל

זשורנַאלזשורנַאל
זשורנַאלזשורנַאלקרית יואל

KIRYAS JOEL JOURNALזשורנַאל

K J  W E E K L Y

קרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואל

בס"ד ת ו ל י ל ג ה ו ל  א ו י ת  י ר " ק ר י ע ת ה ק ד צ ע " ס א ה ק ק ד ר צ ע ש י ט א ט ר ש ע ל א ר ט נ ע ר צ ע ר ד ע ב י ן א ע ג נ ו ל ק י ו ו ט נ ן א ו ן א ט כ י ר א זשורנַאלזשורנַאלב
KIRYAS JOEL JOURNALזשורנַאלזשורנַאלזשורנַאל
KIRYAS JOEL JOURNALזשורנַאלזשורנַאל

ֵאלוּּּּ . .
ָוֵאלוּּּּ . .
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אינדעראינדער

K J   W E E K L Y

'פאלם טרי והגלילות''פאלם טרי והגלילות'

K J  W E E K L Y

קרית יואלקרית יואל

היסטָארישער כינוס ״ויקהל משה״ וועט 
צונויפברענגען 3 דורות תלמידי הגה״צ 

דומ״ץ סאטמאר מאנטרעאל זצ״ל
דעם מוצאי שבת ויקהל-שקלים אין גיגַאנטישער ״טינעק סקווער״

אינדעראינדער

K J   W E E K L Y

בילדערבילדער
To book your stay call:  

845.999. VILLA (8452)     
www.guestay.com

reservations@guestay.com

Accommodating all - anytime:
 SUITES &

LARGE VILLAS  
MID-WEEK & 
WEEKENDS

SIMCHAS  OR  
VACATIONS

REACH US AT: 845.774.6495
SERVICE@AWRWINDOWS.COM

  24 Hour Towing          Car Rental         Auto Body Repair

אין פאל פון אן 
עקסידענט ח"ו, 
רופט גלייך:

845-782-2426

 783.68638
4
5

Berry's Landscaping
We Grow Satisfaction

845.204.8138
berryslandscaping@gmail.com

& health food

845.783.8711
 21 Hayes Ct. 

we carry all major brands

פרייעבס"ד

רי ע ו ו לי ע
פלאמבינג - עלעקטריק ד

די נומער פאר אלע
אייערע שמחות!

782.134084
5

טרַאנסּפָארטַאציע רוטס אינפָארמאציע
#9 דערנאך דרוקט #1  845.782.1340

הערליכע זון–אונטערגאנג ווַארפט די לעצטע שטראלן איבער די שטאט. ווערט געזען הערליכע זון–אונטערגאנג ווַארפט די לעצטע שטראלן איבער די שטאט. ווערט געזען 33 פון די שטאטישע חתונה–זַאלן. פון די שטאטישע חתונה–זַאלן.

דרַאמַאטישע הכרזה אין כולל  ּפרָאקלַאמירט
דרַאסטישע 2–פַאכיגע "תמיכה העכערונג"

דירעקטע רעזולטאט פון העכערונג אין צאל "מחזיקי תורה" תושבי קרית יואל רבתי וועלכע לערנען
תורה בשותפות אינערהאלב דעם "תורתי" קַאמּפיין יעצט אינעם תקופת "יובל העשרים"

זייט 74

אלייןאליין

תושבי קרית יואל רבתי גרייטן זיך ָאּפצורעכטן "דעם רבי'נס
ַאּפיעל" דעם שבת שקלים פַאר "ממלכת תורה ויראה" בארה"ק

די גרעסטע צענטראלע תורה-נעץ מיט 11 מוסדות-ָאּפטיילונגען פאר אלע היימישע קהלות אין ארה"ק
זייט 32

דעם
אפיעלרבינ'ס

- שבת שקלים - 
למען ממלכת התורה מוסדות

תורה ויראה בארה”ק 

זייט 24

יהדות ניו יאָרק וועט אין 2 פייערדיגע טעג ״דינסטאָג 
בויען עתיד פון מאסיווע נייע הערליכע  און מיטוואָך פקודי״

תורה–פעסטונגען ״כולל דרך החיים - אוהל אלטא פיגא״

שטָאטישע צדקה–קַאסע "צדקת העיר" 
מיט צענטרַאלער מתנות לאביונים 

סווייּפ" ַאקציע לטובת עניי העיר       

"הכרת הטוב" ָאווענט פאר הערָאאישע 
ווַאלונטירן פון "חברה הצלה קרית יואל"  

קומענדיגן זונטָאג אין "בית רחל ּפַארַאדייס"       

גרויסארטיגן  ביי  זיך  פרייען  הונדערטער 
מעמד "הכנסת ספר תורה" אין ביהמ"ד שע"י 

כולל ערב שבת העולמי
זייט 12

אין  איינגעשּפַאנט  רבתי  יואל  קרית 
לטובת  מיסיע  "וועלטעב"  לעבנסוויכטיגע 

חולי ישראל אין די שּפיטעלער
זייט 40

זייט 14

אנ"ש קוקן אַרויס אויף גאָר דערהויבענעם 
שבת–שקלים בראשות כבוד הגה"צ מורינו שליט"א

התאספות ליל שבת" פאר'ן גַאנצן ציבור אין היכל בית המדרש הגדול
זייט 13

זייט 69 זייט 12

#17-142

אזעט
די שטאטדי שטאטדי שטאטדי שטאטדי שטאטדי שטאטדי שטאטדי שטאטדי שטאטהמספיק

נייע וועכנטליכע קַאלום:

ּפראָדוקטיווע ּפאָליטישע צונויפטרעף, צווישן פאָרשטייער פון קהל
 יטב לב ומוסדות קרית יואל מיטן נ.י. סטעיט גאָווערנאר לטובת הכלל 

והפרט, להרחיב גבולי הקדושה פאר צרכי הציבור אלפי תושבי העיר
שטארקע דגוש געלייגט געווארן צו ברענגן א דורכברוך איבער די נושא פון האוזינג אין קרית יואל רבתי

: ל א ר ש י ת  י ב ך  מ ע י  ח י ל ש ת  ו י פ י פ ם  ע ׳  י ה

"

געביידע ב"ה אָּפגעראַטעוועט 
פון אַרויפגיין אין פלאמען 
אַדאַנק העלדישע "מצילי 

אש" וואָלונטירן
55

14

12 26

̃נים ו‰˘˙„לנים ‰ר‰"ח ר' מ˘‰ „ו„ ניע„ערמ‡ן ‰י"ו ˘ר ‰עס
̆ן פרָ‡נט  מיט מַ‡כטפולע ‡ינטערווענı ‡ויפ'ן ּפָ‡ליטי

ריזיס  רע˜ליכן̃  ̂ום̆  ריט  ̂ופירן בַ‡ל„י‚ע̆  „ורכ



פרייטָאג פ' ויקרא, ח' אדר ב', תשפ"ב 2

ברוקלין:
וויליאמסבורג

בארא פארק
פלעטבוש - קענזיגטאן

קרוינהייטס
סיגעיט - בעי רידזש

בענסענהוירסט - מארין פארק
דזשארזש טאון - מיל בעיסען

סטעטען איילענד - איסט סייד

קווינס:
פלאשינג - קיו גארדענס

ריגא פארק

פייוו טאונס:
פאר ראקעוועי - לארענס
וואדמיר - סידערהוירסט

אפסטעיט:
קרית יואל

מאנסי - סקווירא
סאוט פאלסבורג
נייטרא - קאשוי

ניו דזשערזי:
לעיקוואד - דזשעקסאן

דזשערזי סיטי - יוניאן סיטי 
פאסעיק - קליפטאן

עליזאבעט - דיעל
בערגענפיעלד - וויינלאנד

פענסילוועניא:
פילאדעלפיא - פיטסבורג

קאנעטיקוט:
ניו העיווען

קליוולאנד
באלטימאר

קאנאדא:
מאנטריאל - טאהש

טאראנטא
n

יכולין לשלוח טשעק על שם
CONG. OHEL TORAH

25 Ross St.
Brooklyn NY 11249
(TX. I.D. 11-305-0300)

*
יכולים לקרוא 24 שעה

718-782-5349 #1
וליתן נדבתו ע"י  קרעדיט קארד

*
יכולים ליתן ישר מבאנק 

ACH. אקאונט שלו ע"י
נא לקרוא                                       

718-782-5349 #2
*

 Chase Quickpay ע"י
kerenalmones@gmail.com

718-809-5495
*

יכולין לסדר תשלומין על 
האקאונט שלו בחנות של בשר 
    O.J.C. או של דגים, וכן ע"י
        Fidelity Charitable או

The Donors Fund וכדומה
*

לסדר מעמדות קבועים 
מדי שבוע בשבוע או 

חודש בחדשו - לקרוא                                    
                                    718-782-5349 #2

או לשלוח אימעיל 
kerenalmones@gmail.com
בקרית יואל יכולים למסור 

המעות להרב ר' יואל )בר"ב( 
לויפער שליט"א

25 Ross St.   Brooklyn NY 11249    718-782-5349    Fax 646-993-6741

  בעזהי"ת
הרב אברהם

לויפער שליט"א
אבד"ק דאראג
מייסד ומנהל

n 

קרן אלמנות ויתומים דארה"ב וקאנאדא
בשר ודגים - מדי יום ביומו - ומדי שבת בשבתו - ומועד במועדו

ס"ה לשנהחודש ניסןחודש תשריפרנס אלמנה ויתומים לכל השנה
$2,500.00$3,600.00$18,000.00משפחה ברוכי ילדים - $300.00 לשבוע

$1,800.00$2,500.00$12,000.00משפחה גדולה - $200.00 לשבוע
$1,200.00$1,800.00$10,000.00משפחה רגילה - $150.00 לשבוע
$900.00$1,200.00$7,800.00משפחה בינוני - $120.00 לשבוע

$720.00$1,000.00$6,300.00משפחה - $100.00 לשבוע
$600.00$900.00$5,200.00משפחה קטנה - $75.00 לשבוע

ס"ה לשנהחודש ניסןחודש תשרימעמדות לכל השנה
$500.00$720.00$3,600.00מעמדות לשבוע - $26 בשר $26 דגים
$360.00$500.00$2,600.00מעמדות לשבוע - $18 בשר $18 דגים

$180.00$360.00$1,300.00מעמדות לשבוע - $18 בשר ודגים
$150.00$250.00$780.00מעמדות לחודש - $18 בשר $18 דגים

$120.00$180.00$500.00מעמדות לחודש - $18 בשר ודגים

פרנס לכל האלמנות
לשבת קודש ולכל השבוע

$136,000.00
פרנס השבת קודש

$72,000.00
פרנס היום
$26,000.00

חשבון השנה
טבת שבט תשפ"א $792,965.00

אדר ניסן תשפ"א $3,072,412.00
)עם הקמחא דפסחא(

אייר סיון תשפ"א $1,096,870.00
תמוז אב תשפ"א $910,784.00

אלול תשרי תשפ"ב $1,826,492.00
חשון - חצי טבת תשפ"ב $1,379,714.00

ס"ה $9,080,237.00

   1,445
משפחות        
אלמנות ויתומים

חשבון הקרן
נתייסד אייר תשע"ו
עד חצי טבת תשפ"ב
$26,711,906.00

מכתב 0130 
)Y21.003(

זיך  ווילן  מיר 
באדאנקען,  זייער 
אונזער  וואס   – שטיצע  טייערע  אייער  פאר 
שפראך איז צו ארעם זיך אויסצודריקן, פאר יעדן 
ווי אויך צו יעדע געלעגנהייט,  שבת און יו”ט – 
האבן  מיר  שטארק.  אזוי  זיך  נויטיגן  מיר  וואס 
ב”ה געקענט אזוי הרחבה’דיג שיין צושטעלן די 

ב”ה. דאגות  אן  סעודה,  יארצייט 

מיט  כפליים  כפל  באצאלן  אייך  זאל  השי”ת 
זיך. וואונטשט  איר  וואס  אלעס 

תזכו למצוות

א כתיבה וחתימה טובה

א גוט געבענטשט יאר

מיר בעטן פאר אייער וואוילזיין

פון מרת ..... אשת ..... ע”ה

/

)Y07.020( 0131 מכתב

שליט"א  לויפער  אברהם  ר'  הרב  כבוד 
: ו ת ח פ ש מ ו

וואונדערליכע  די  פאר  באדאנקען  וויל  איך 
אונז  שטעלט  וואס  אויבערשטן,  פון  שליח 
הארציגקייט,  און  געטריישאפט  אזא  מיט  צו 
בפרט  און  בכלליות,  שבתים  פרייליכע  אזעלכע 
ווי  טובים,  ימים  ברייטהארציגע  אויסנאם  די 
סעודות,  און  סדרים  די  פראווענען  קען  מען 
און  קינדער  די  מיט  פארברענגען  צוזאמען  און 
אייניקלעך. ווי אויך די מהודר'דיגע ד' מינים, אן 

מנלן. כסף  פון  זארג  ווייטאגליכע  קיין 

לעכטיגקייט,  רואיגקייט,  אזא  מיט 
טוב  יום  דעם  מיר  האבן  פרייליכקייט, 
פארברענגט, מיט שבת אחים גם יחד, וואו איר 
שטעלט צו א שפע פון פיש, פלייש, מצות, מיט 

בהרחבה. נאך, 

באנומען  זייער  בין  איך  דאנק,  עקסטערע  א 
געווארן, עס איז מיר זייער צום הארץ די יום טוב 
סידור'ל  פראקטישע  שיינע  אויסנאם  די  מתנה, 
מיט א לעכטיגע גרויסע שריפט, וואס איז זייער 

פראקטיש און קומט מיר צוניץ טאג טעגליך.

צו  ווערטער  די  נעמען  מען  קען  וואו  פון 
נדבנים. די  מיט  אייך  באדאנקען 

זאל השי"ת אייך מיט די משפחה באגיסן מיט 
די ברכה פון יצחק אבינו, "מטל השמים ומשמני 
נחת דקדושה, הצלחה,  געזונט  וכו'" מיט  הארץ 
הארץ  אייער  וואס  מיט  און  פרנסה  ברייטע 

ערפילן. דאפלט  אייך  השי"ת  זאל  באגערט 

מיט דאנק, מרת .....

/
)Y01.017( 0132 מכתב

לכבוד הרב לויפער עמו”ש

האב  הילף,  געוואלדיגע  אייער  דורך  אז  ב”ה 
איך הרחבת הדעת צו קענען אריינברענגען דעם 

יום טוב מיט א רואיגקייט. הייליגן שבת און 

האט  לולב  און  אתרוג  הערליכע  אייער  אויך 
טוב. יום  הייליגע  די  באשיינט 

מיינע קינדער ב”ה קומען און האלטן מיט אלע 
סעודות וואס פארשאפט פאר מיר נחת אין מיין 
אייבירשטער  דער  למצוות”  “תזכו  עלנדקייט. 
זאלט  איר  טוב.  כל  מיט  בענטשן  אייך  זאל 
געזונטערהייט קענען אנגיין מיט אייערע הייליגע 

עבודה.

מרת .....

/
)E02.023( 0133 מכתב

א גרויסן דאנק!! יישר כח! יישר כח.

נעכטן האב איך ערהאלטן דעם אתרוג, לולב 
שענער  געווען  זענען  זיי  מינים.  אנדערע  און 
עס  איז  דערצו,  נאך  כח!  יישר  הערליך!!   ווי 

יפות. פנים  בסבר  געווארן  דעליווערט 

אזא געוואלדיגן יישר כח!

און  לויפער  הרב  בענטשן  זאל  רבש"ע  דער 
ברכה,  נחת,  געזונט,  מיט  מנדבים  חשובע  אלע 
הצלחה און כל טוב. יעדער זאל האבן א הערליכן 

טוב. יום  שמחת 

אלעס  פאר  דאנקן  איך  וויל  הארצן  טיפן  פון 
אלמנות! אלע  און  מיר  פאר  טוט  איר  וואס 

וואס  נעמען  אלע  פאר  געדאווענט  האב  איך 
געשיקט. מיר  האט  "קרן"  דער 

אזא גרויסן יישר כח פאר אלעמען! דער "קרן" 
מאכט מיך אמת'דיג פילן אזוי וואונדערבאר.

כל טוב, מרת .....

/

)E03.028( 0134 מכתב

לכבוד הרב לויפער, עד מאה ועשרים שנה

איך קען אייך נישט גענוג באדאנקן ווי הערליך 
שיין איר טוט מיר פארזארגן.

מיר  באזארגן  פון  מצוה  הערליכע  די  חוץ  א 
אופן!  בכבוד'יגן  אזא  אויף  טעכטער  מיינע  און 
האבן  עסקנים  אייערע  וויאזוי  וועג  דער  איז 
זיי  האב  איך  ווען  פראבלעם  א  באהאנדעלט 
גערופן – ביז 24 שעה איז דער פראבלעם געווען 

ארלעדיגט!! גענצליך  און  פאראיבער, 

איר זענט אלע מלאכים פון אונזער באליבטן 
צו  זענט דא  יתברך. איר  אין הימל, השם  טאטן 
מי   – ברודער  און  שוועסטער  אייערע  העלפן 

ישראל. כעמך 

דעם  פארגיס  איך  וואס  טרערן  הייסע  די 
הערליכע  אייער  פאר  גייט  פסח  טוב  יום 
הויכגעשעצטן  אונזער  פאר  און  ארגאניזאציע, 

ומשפחתו! לויפער  הרב  רב, 

זיין  מיט  באגיסן  אייבירשטער  דער  זאל 
ברייטע האנט א שפע רב פאר אונזער רב לויפער 
אירע  אלע  און  ארגאניזאציע  די  און  ומשפחתו, 

עסקנים!

דעם  באדאנקען  גענוג  נישט  קען  איך  נ.ב. 
פאר  טוט  מען  חסד  וואספארא  אייבירשטער 
מיר! אז איך דארף מיך נישט מישן! און איך קען 

טוב. יום  אייגענע  מיין  מאכן 

א כשר'ן פסח! א גוט יום טוב!

מרת .....
/

)E03.030( 0135 מכתב

לכבוד הרב לויפער,

פאר  שטארק  זייער  זייער,  אייך  דאנק  איך 
אלעמען!!!

זייטס געזונט, כל טוב.

מרת .....

/

הארציגע דאנק בריוו
פון אלמנות שתחי'

אכט און צוואנציגסטער פארזעצונג
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212.753.3437
pledgercharitable.org
Info@pledgercharitable.org

Pledger Charitable is a registered Donor Advised Fund (DAF) that will validate your passion for helping 

others, leaving you with the warm feeling that comes with unconditional giving.

Advanced pledger online platform

Free & convenient giving

Automatic tax deductions

Order your PledgerCardTM 

and charity check 

certificates today.

Pledge, we’ll take
care of the rest.     

Order
today.
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בעזהשי"ת

ט נטמענ י ו אפ אן  פאר  ן  י שו פט  רו

845.637.1427

אין די קאר
אינדרויסן פון די קאר

רעדער
קארפעטס

Mar 20 - זונטאג פר' שמיני 
 עפענען מיר אי"ה די גאנץ יאריגע

קאר
 וואסקומט צו וואש

אייך אהיים
 קומט ארויס פון דערהיים/אפיס
צו א גענצליך שפאגל זויבער געביגלטע קאר

O n  T h e  G o

 סערוויסערשטמאליגע
אין קרית יואל

נ. ב. די נאמבער וואס איז 
אדווערטייזט אויף די ''ביזנעס 
מאגענעט'' ארבעט נישט ביטע 
פארצייכנט אייך אונזער נייע 
נאמבער
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דוד מאיר פריעדמאן

Your
Quickbooks

Partner

QUICKBOOKS SERVICES:

Certified QuickBooks 
ProAdvisor

8 4 5 . 7 8 3 . 6 6 1 1  •  s u p p o r t @ q u i c k b o o k s c e n t e r i n c . c o m 

71
8.
63

5.
16
73

                            We will choose the QuickBooks program 
that  fits your business needs

Setup:      Your QuickBooks will be set up and customized 
to your unique business model

Training:        The business owner and/or employee will be 
provided with detailed training tailored to your business 
needs

Support:       QuickBooks Center will coach you through 
any issues that arise during training

Evaluation:       You will be trained on how to analyze the 
financial status of your business
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We carry a full selection 
of various bottle sizes of 
Wines and Spirits! 718.338.4166

Ask The Maven

1212 AVENUE J � 718.338.4166

INFO@LIQUORSGALORE.COM

WWW.LIQUORSGALORE.COMorderon
o

u
rw

ebsite

S
P

I
R

I
T

S Tomintoul 21

$209.99
reg. 249.99

Jose Cuervo La 
Familia Reserva

$169.99
reg. 209.99

Beluga Gold 750

$69.99
reg. 99.99

Glencadam 15

$61.99
reg. 74.99

Widow Jane

$59.99
reg. 69.99

Padre Silver

$59.99
reg. 69.99

Glenlivet 
Carribean Cask

$43.99
reg. 49.99

Lusty Claw 
Bourbon

$42.99
reg. 59.99

Boondocks 
Bourbon 8 year 

$39.99
reg. 49.99

Zarza Repo

$38.99
reg. 49.99

Stoli Elit 750

$37.99
reg. 49.99

Basil Hayden

$34.99
reg. 39.99

Monkey Shoulder

$31.99
reg. 37.99

Elijah Craig Small 
Batch Bourbon

$26.99
reg. 32.99

Tomintaul Tlath

$26.99
reg. 34.99

Legend Of Kremlin

$25.99
reg. 32.99

Arak Askalon 
80 Pf

$12.99
reg. 17.99

by the case by bottle 
13.99

W
I

N
E Chateau

Malartic

$99.99
reg. 149.99

Segals
Unfiltered

$74.99
reg. 94.99

Cave None-
Mevushal

$72.99
reg. 109.99

Herzog 
Rutherford

$72.99
reg. 89.99

Flam
Noble

$69.99
reg. 99.99

Carmel
Limited

$69.99
reg. 89.99

Hajdu Proprietary 
Blend

$69.99
reg. 89.99

Flor Del La Flor 
Primavera Granacha

$62.99
reg. 74.99

Chevalier Lascomes

$61.99
reg. 79.99

Teperberg Legacy 
Cab. Franc

$59.99
reg. 79.99

Barkan
Superieur

$59.99
reg. 79.99

Tulip
Black Tulip

$58.99
reg. 89.99

Hajdu Petite Sirah

$35.99
reg. 49.99

Capcanes Peraj 
Haabib Mev

$35.99
reg. 49.99

by the case
by bottle 
39.99

Tura Cabernet

$34.99
reg. 41.99

Herzog Lake 
County

$31.99
reg. 39.99

Psagot 
Cabernet

$28.99
reg. 34.99

Netofa 
Tel Qassar Red

$27.99
reg. 34.99

Herzog Russian 
River Chardonnay

$27.99
reg. 34.99

Flam
Classico

$27.99
reg. 39.99

Matar 
Rose

$23.99
reg. 29.99

La Vie Roug 
Castel

$21.99
reg. 25.99

Barkan
Platinum

$21.99
reg. 29.99

by the case
by bottle 
23.99

Hagafen
Savignon Blanc

$19.99
reg. 22.99

1848 2nd 

Generation Cab.

$18.99
reg. 24.99

Psagot Sinai

$17.99
reg. 21.99

Yarden 
Chardonnay

$16.99
reg. 21.99

Herzog 
Variations 5

$16.99
reg. 24.99

Weinstock Cellar 
Select Cab

$16.99
reg. 21.99

Dalton 
Estate Cab

$14.99
reg. 19.99

All Herzog 
Lineages

$13.99
reg. 17.99

Peraj 
Petita

$13.99
reg. 21.99

Ramon
Cordova Rioja

$11.99
reg. 14.99

Chatenuf
White

$10.99
reg. 12.99

Bartenura Blue 
4 pack of cans

$10.99
reg. 13.99

Tabor 
Moscato Rose

$9.99
reg. 13.99

Bartenura 
Moscato

$9.99
reg. 11.99

by the case

Jeunesse Cabernet 
and Pink Moscato

$9.99
reg. 12.99

by the case

All Baron Herzogs 
Cab, Merlot, Aleph, Pinot Grigio 
And Sav Blanc

$8.99
reg. 9.99

by the case

Bartenura 
Moscato Rose 375

$7.99
reg. 9.99

Shiloh
Mosaic

$56.99
reg. 69.99

Chateau Gazin 
Rocquencourt

$49.99
reg. 64.99

Or Haganuz 
French Blend

$47.99
reg. 59.99

Drappier Brut 
Nature

$47.99
reg. 59.99

Carmel 
Mediterranean

$42.99
reg. 59.99

Tabor
Limited

$41.99
reg. 49.99

Chateau 
Royamont

$41.99
reg. 49.99

Yatir 
Creek Red

$41.99
reg. 54.99

Red
C Red

$39.99
reg. 49.99

Herzog Napa 
Valley

$39.99

Shiloh Secret 
Reserve Cab

$37.99
reg. 49.99

by the case by bottle 
39.99

reg. 49.99

Hagafen
Napa Red Blend

$74.99
reg. 89.99

Moshe Mayer 
Recommends:

26 pm

You and Me

Chateau 
Courtieau

Liv

Brown Finn

 פרייליכע נייעס
פאר תושבי קרית יואל!

 איר קענט יעצט געניסן פון די
ריזיגע ספעשלס לכבוד פורים.

FREE 
DELIVERY 

FOR ORDERS 
OF $250+

Drink&Dance

SALE
Purim 2022
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We carry a full selection 
of various bottle sizes of 
Wines and Spirits! 718.338.4166

Ask The Maven

1212 AVENUE J � 718.338.4166

INFO@LIQUORSGALORE.COM

WWW.LIQUORSGALORE.COMorderon
o

u
rw

ebsite

S
P

I
R

I
T

S Tomintoul 21

$209.99
reg. 249.99

Jose Cuervo La 
Familia Reserva

$169.99
reg. 209.99

Beluga Gold 750

$69.99
reg. 99.99

Glencadam 15

$61.99
reg. 74.99

Widow Jane

$59.99
reg. 69.99

Padre Silver

$59.99
reg. 69.99

Glenlivet 
Carribean Cask

$43.99
reg. 49.99

Lusty Claw 
Bourbon

$42.99
reg. 59.99

Boondocks 
Bourbon 8 year 

$39.99
reg. 49.99

Zarza Repo

$38.99
reg. 49.99

Stoli Elit 750

$37.99
reg. 49.99

Basil Hayden

$34.99
reg. 39.99

Monkey Shoulder

$31.99
reg. 37.99

Elijah Craig Small 
Batch Bourbon

$26.99
reg. 32.99

Tomintaul Tlath

$26.99
reg. 34.99

Legend Of Kremlin

$25.99
reg. 32.99

Arak Askalon 
80 Pf

$12.99
reg. 17.99

by the case by bottle 
13.99

W
I

N
E Chateau

Malartic

$99.99
reg. 149.99

Segals
Unfiltered

$74.99
reg. 94.99

Cave None-
Mevushal

$72.99
reg. 109.99

Herzog 
Rutherford

$72.99
reg. 89.99

Flam
Noble

$69.99
reg. 99.99

Carmel
Limited

$69.99
reg. 89.99

Hajdu Proprietary 
Blend

$69.99
reg. 89.99

Flor Del La Flor 
Primavera Granacha

$62.99
reg. 74.99

Chevalier Lascomes

$61.99
reg. 79.99

Teperberg Legacy 
Cab. Franc

$59.99
reg. 79.99

Barkan
Superieur

$59.99
reg. 79.99

Tulip
Black Tulip

$58.99
reg. 89.99

Hajdu Petite Sirah

$35.99
reg. 49.99

Capcanes Peraj 
Haabib Mev

$35.99
reg. 49.99

by the case
by bottle 
39.99

Tura Cabernet

$34.99
reg. 41.99

Herzog Lake 
County

$31.99
reg. 39.99

Psagot 
Cabernet

$28.99
reg. 34.99

Netofa 
Tel Qassar Red

$27.99
reg. 34.99

Herzog Russian 
River Chardonnay

$27.99
reg. 34.99

Flam
Classico

$27.99
reg. 39.99

Matar 
Rose

$23.99
reg. 29.99

La Vie Roug 
Castel

$21.99
reg. 25.99

Barkan
Platinum

$21.99
reg. 29.99

by the case
by bottle 
23.99

Hagafen
Savignon Blanc

$19.99
reg. 22.99

1848 2nd 

Generation Cab.

$18.99
reg. 24.99

Psagot Sinai

$17.99
reg. 21.99

Yarden 
Chardonnay

$16.99
reg. 21.99

Herzog 
Variations 5

$16.99
reg. 24.99

Weinstock Cellar 
Select Cab

$16.99
reg. 21.99

Dalton 
Estate Cab

$14.99
reg. 19.99

All Herzog 
Lineages

$13.99
reg. 17.99

Peraj 
Petita

$13.99
reg. 21.99

Ramon
Cordova Rioja

$11.99
reg. 14.99

Chatenuf
White

$10.99
reg. 12.99

Bartenura Blue 
4 pack of cans

$10.99
reg. 13.99

Tabor 
Moscato Rose

$9.99
reg. 13.99

Bartenura 
Moscato

$9.99
reg. 11.99

by the case

Jeunesse Cabernet 
and Pink Moscato

$9.99
reg. 12.99

by the case

All Baron Herzogs 
Cab, Merlot, Aleph, Pinot Grigio 
And Sav Blanc

$8.99
reg. 9.99

by the case

Bartenura 
Moscato Rose 375

$7.99
reg. 9.99

Shiloh
Mosaic

$56.99
reg. 69.99

Chateau Gazin 
Rocquencourt

$49.99
reg. 64.99

Or Haganuz 
French Blend

$47.99
reg. 59.99

Drappier Brut 
Nature

$47.99
reg. 59.99

Carmel 
Mediterranean

$42.99
reg. 59.99

Tabor
Limited

$41.99
reg. 49.99

Chateau 
Royamont

$41.99
reg. 49.99

Yatir 
Creek Red

$41.99
reg. 54.99

Red
C Red

$39.99
reg. 49.99

Herzog Napa 
Valley

$39.99

Shiloh Secret 
Reserve Cab

$37.99
reg. 49.99

by the case by bottle 
39.99

reg. 49.99

Hagafen
Napa Red Blend

$74.99
reg. 89.99

Moshe Mayer 
Recommends:

26 pm

You and Me

Chateau 
Courtieau

Liv

Brown Finn

 פרייליכע נייעס
פאר תושבי קרית יואל!

 איר קענט יעצט געניסן פון די
ריזיגע ספעשלס לכבוד פורים.

FREE 
DELIVERY 

FOR ORDERS 
OF $250+

Drink&Dance

SALE
Purim 2022
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Built to resist™

Phone: 845-357-5718
Email: sales@tristateawnings.com

100 Sterling Mine Rd.
Sloatsburg, NY 10974 

Order your roll-up 
awning for an easy 
and calm erev Pesach.

www.tristateawnings.com
www.theinstantsukkah.com  

Enjoy שבת הגדול in the 
comfort of your own 
home this year.
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POCKET
MONEY

 CASH IN YOUR
PURIM GELT

ם
י 
ר

ו פ
ת  ח

מ
ש

 FRO M TH E B A N K 
• W ITH P E O P LE  •

da
rt

m
ed

ia
.u

s

A . 52 Bakertown Rd, Suite 205 
T. 845.395.3200 W. necb.com
MON-FRI: 9AM-5PM  •  SAT: CLOSED   •  SUN: 10AM-2PM



פרייטָאג פ' ויקרא, ח' אדר ב', תשפ"ב 10

אייער שמחה איז 
ווערדפול, גיבט דאס 

נישט אויף!

ריינע אויגן
ברענגען 
פרייד!

בעזהי‘‘ת אדון כל

אלקי נשמה שנתת בי טהורה היא - מיין אידיש פינטל בלייבט ריין!

טייערע אידן!
איר זענט נישט אליין. יעדער מענטש קען האבן א נסיון און עס ביישטיין. שמירת עינים איז 
נישט קיין מנהג, עס איז א חיוב. יעדער איינער וואס היט זיך די אויגן קען אליין עדות זאגן 
איבער די געוואלדיגע בענעפיטן וואס מען געניסט דורכדעם, ברוחניות ובגשמיות. שליסט אייך 
אן מיט די טויזענטער אידן וואס זענען זיך מקדש יעדן טאג און היטן זיך די אויגן. והאר עיננו!



בעמדינו הגמר המגבית האדירה “להקהל״ – דמי חבר תשפ״ב לפ״ק חובה עלינו להביע רב תודות וברכות מול פני הני עסקנים החשובים 
כל אחד ואחד בשמו הטוב יבורך הע״י שעסקו לילות וימים להצלחת המגבית ובעזרתם המרובה זכינו לגייס את סכום הענק והאדיר של

בס״ד

וכל מי שעוסקין בצרכי ציבור באמונה הקב"ה ישלם שכרם ויזכו לראות רב שפע ברכות וישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלימה מעם ה'.

החותם בברכה ובהכרת הטוב: יושע אליעזר שטויבער, מזכיר

ולעמוד

ֶלְך! ד ַהֶמּ י ֵכן ִיַסּ דמי חבר • ִכּ

פורים קטן
דינסטאג
מיטוואך
כי תשא

  3,000 אויסגעצָאלטע מעמבערס:                          ַא מיליָאן!!

ה
הברכ

ה ו
תוד

ה
ה

הברכ
ה ו

תוד
ה

$1,002,036.00
מאת קרוב לשלושת אלפים חברי קהילתינו הקדושה

בראשונה חובה עלינו להביע תודה וברכה

  לכל קהלא קדישא הדין  
הדין רברביא עם זעריא אנשי שלומינו תושבי העיר רבתי עם  קרית יואל והגלילות כל אחד ואחד בשמו הטוב יבורך הע״י 

שנטלו חלקם בטוב ושלמו דמי חבר בעתם ובזמנם ובזה רכשו זכות נשגבה לשמש בתור חברי קהל יטב לב סאטמאר קרית יואל אשר
 יסודתו בקדושה ע״י אבינו רועינו מרן רביה״ק והטהור זי״ע ועומדת תחת דגל נשיאות הקודש של כ״ק מרן אדמו״ר עט״ר שליט״א

זכותם האדירה של החזקת וביסוס קהלתינו הקדושה וזכות הגדול של מייסד הקהילה 
מרן רביה״ק זי״ע יעמוד להם ולדורותם עד עולם לראות רב שפע תענוג ונחת עד עולם!

ישא ברכה מאת ה’ וצדקה מאלקי ישעו

ברכה מיוחדת להני רשמי רשוותא, ידידינו החשובים, אומנים במלאכתם

מו״ה יואל פעקעטע הי״ו, בעל מפעל יפה
שעשה מלאכת מחשבת להצלחת הקאמפיין מרישא ועד גמירא

מו״ה יצחק פריעד הי״ו

מו״ה יצחק אייזיק פריעד הי״ו
שבכשרונותיהם הברוכות הלהיבו לבבות במלאכת כתיבה תמה

כמו כן יתברכו ממעון הברכות ידידינו החשוב לב טוב ומטיב לקהלתינו הק׳ בכל עת ועידן

Reb Fishel - מו״ה יוסף אלי’ האראוויץ הי״ו

והנה כן יבורך ידידינו הנכבד

מו״ה חיים ב״ר פישל סופר הי״ו

על עזרתו המרובה למען המעמד "הכרת הטוב״

בכל ביתי נאמן הוא
להזכר לברכה את ידידינו הרב החסיד מתעסק בקדשים

מוה״ר אביגדור נחום שלעזינגער הי״ו, 
משמש הנאמן דקהילתינו הק׳

הוא הגבר שהשליך נפשו למען הצלחת הקאמפיין
ישלם ה’ פעלו ותהא משכרתו שלימה

ראשי אלפי ישראל המה
לעת כזאת חובה עלינו להרים תודה וברכה מול פני העוסקים 

במלאכת הקודש הלא הם חברי הנהלת קהילתינו הק׳

מו״ה ישראל חיים קרויס הי״ו
סגן ראה״ק

מו״ה יעקב מנחם דייטש הי״ו

מו״ה אברהם מרדכי רייכמאן הי״ו

מו״ה לוי יצחק שווארטץ הי״ו

מו״ה יוסף יוזפא לאנדא הי״ו

מו״ה חיים אברהם ראזענפעלד הי״ו

המה העומדים על הפקודים ימים ולילות במסינ״פ 
שלא על מנת לקבל פרס לטובת חברי קהילתינו הק׳

על התורה ועל העבודה

הני תרי צנתרי דדהבא שעזרו בנפשם להצלחת השביל התורה 

העסקן המפורסם הרב אייזיק דאסקאל הי״ו

שהלהיב הלבבות בהיכל הכולל למאות אברכים יקרים 

האברך החשוב מו״ה משה יחזקאל פערלמוטער הי״ו 
עסקן נמרץ דקהלתינו הק’ 

שכיתת רגלו לקבץ על הגבאות
בתוככי כוללינו תורה ויראה בהצלחה מרובה

ֶלְך! • ד ַהֶמּ י ֵכן ִיַסּ ר ְיֵראוָּך • דמי חבר • ִכּ
ֶשׁ
ֲא
ָאִני ְלָכל 

ֵבר 
ָח

ולעמוד

ֶלְך! ד ַהֶמּ י ֵכן ִיַסּ דמי חבר • ִכּ

מיטוואךדינסטאגפורים קטן
כי תשא

  3,000 אויסגעצָאלטע מעמבערס:                          ַא מיליָאן!!

והם יבואו אליו נדבה לה’ זהב וכסף ונחשת
עסקנים “שביל הזהב״ שבעזרתם הצליחו להרשם 

יותר משני מאות ‘חבר הזהב’ בקהילתינו הק’

העסקן המפורסם הרב יואל שפיצער הי״ו
שהלהיב הלבבות אצל האסיפות העסקנים 

מו"ה משה באש הי״ו

מו״ה יואל משה יודא בארלעוו הי״ו

מו״ה שלמה יואל גאלדשטיין הי״ו

מו״ה נחום היימליך הי״ו

מו״ה יואל ברח״ש וויינשטאק הי״ו

מו’’ה יואל ברא״ש ווייס הי״ו

מו״ה פישל פריינד הי״ו

מו’’ה אברהם מרדכי רייכמאן הי״ו

מו״ה אשר מרדכי שלעזינגער הי״ו

מו״ה יודל וויינבערגער הי״ו

מו״ה יצחק אייזיק וואלטער הי״ו

מו״ה מרדכי אהרן שווארטץ הי״ו

מו״ה יואל ניעדערמאן הי״ו

מו״ה זאב פאזנער הי״ו

מו״ה שלמה יודא מאנן הי״ו

מו״ה הלל שלמה דייטש הי״ו

מו״ה חיים וויינבערגער הי״ו

מו״ה פישל ראזענבערג הי״ו

ֶלְך! ד ַהֶמּ י ֵכן ִיַסּ ר ְיֵראוָּך • דמי חבר • ִכּ
ֶשׁ
ֲא
ָא ִני ְלָכל 

ֵבר 
ָח

ולעמוד

ֶלְך! ד ַהֶמּ י ֵכן ִיַסּ דמי חבר • ִכּ

מיטוואךדינסטאגפורים קטן
כי תשא

  3,000 אויסגעצָאלטע מעמבערס:                          ַא מיליָאן!!

לכבוד ידידינו הנכבד
נדיב לב להרמת קרן קהלתינו הק׳

מו"ה משה
באש ני"ו

וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה
בהאי שעתא נביע תורה וברכה מול פני הני אברכים יקרים מטובי העסקנים של קהלתינו הק׳ 

שנדבו מעתם לשחר פני אנשי שלומינו לשלם דמי חבר כפי אשר יושת עליהם ה״ה:

מו"ה משה באש הי״ו

מו״ה משה יאקאבאוויטש הי״ו

מו״ה יוסף דוב בראווער הי״ו

מו״ה יעקב מתתי שטערן הי״ו

מו"ה ישעי’ איידליס הי״ו

מו״ה יחיאל יצחק שטויבער הי״ו

מו״ה ליפא גוטמאן הי״ו

מו״ה אברהם משה מייזעלס הי״ו

מו"ה ארי’ הערשקאוויטש הי״ו

מו״ה אליעזר לויפער הי״ו

מו״ה חיים מרדכי ראכליץ הי״ו

מו״ה זונדל שווארץ הי״ו

ּוְמרֹוַמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָלה

וכמו כן המקום להודות מקרב לב מול האברכים היקרים הנוטלין חלק בראש 
בכל קדשי קהילתינו הקדושה הלא הם האברכים היקרים

מו״ה שלמה צבי ווייס הי״ו 
מענעדזשער בביהמ״ד הגדול

מו״ה אברהם יצחק הירש הי״ו 

מו״ה אלעזר מאיער הי״ו

מו״ה דוד יעקב רובינשטיין הי״ו

ויהי י’דיו ו’לבו ל’קל א’מונה
תודה וברכה מיוחדת במינה יחול על ריש ידידינו הנכבד 

מו״ה יואל ברא״ש כ״ץ ני״ו
הבנתו ובינתו עמד לנו על אורך הדרך מרישא עד גמירא

חיים הם למוצאיהם 
והברכה האחת הוא מול פני ידידינו מטובי העסקנים של קהילתינו הקדושה

מו״ה אברהם חיים הכהן גאלדמאן הי״ו
שברוב מריצתו הנהיג את הקאמפיין בחריצתו

ברכה קובעת לעצמו
ברכה קובעת לעצמו ידידינו האברך החשוב המופלג כש״ת

מו״ה משה אלי’ ווייסמאנדל הי״ו

על עזרתו המרובה בעצה ובמעש להצלחת ‘שביל הזהב’

Friday March 11, '2211
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ַא  ביי   — יואל.  קרית 
איז  ווָאס  אסיפה  איינדרוקספולע 
פָארגעקומען דעם פַארגַאנגענעם 
האלף"  "ואת  לסדר  שבת  מוצאי 
אין שטוב פון הרה"ח ר' משה אלי' 
עסטרייכער הי"ו, מנכ"ל המוסדות, 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בקשת  ע"פ 
שקל  "מפעל  לטובת  שליט"א 
געווָארן  געשַאפן  איז  הטהור", 
פון  סומע  פאנטאסטישער  דער 
קרוב צו ַא הַאלב מיליָאן דָאלער!

פַאר  געווען  איז  אסיפה  די 
סּפעציעלע קרואי מועד אנשי שם, 
נדיבים בעם צו נעמען ַא חלק אין 
די פעולות חובקות זרועות עולם, 
און ב"ה ישראל נתבעים ונותנים, 
מיט  ָאנגערופן  זיך  הָאט  מען  ַאז 
שיטה  דער  צו  הַארץ  ווַארעם  ַא 

הקדושה.
עס האבן זיך בַאטייליגט ַארום 
זענען  וועלכע  מועד  קרואי   40
ּפערזענליכע  די  אויף  געקומען 
חשוב'ן  פונעם  בקשה 
איז  וועלכער  אדמיניסטראטאר 
איז  עס  יעדן.  ביי  ונערץ  אהוב 
געווען ַאן ערנסטע מעמד, מיט די 
ּפערזענליכע השתתפות כ"ק מרן 
איז  וועלכער  שליט"א,  אדמו"ר 
געקומען צו פָארן פון קרית יטב 
געוויילט שבת  הָאט  ער  וואו  לב 
הגה"צ  ובנו  הנפש,  מנוחת  אויף 

מורינו שליט"א.
דער רבי שליט"א האט משמיע 
וועלכן  ביי  קודש  דברות  געווען 
די  ארויסגעברענגט  הָאט  ער 
און  קופה,  די  פון  גרויסקייט 
יערליכע  די  אויסגעשמועסט 
ביומא  און  שבט   — חלוקות   4
דהילולא כ"ו אב )דָאס יָאר: אדר 
ב'( פַאר די מוסדות חינוך הטהור, 
לומדי  פַאר  ניסן  און  תשרי  און 
תורה בטהרה אברכי הכוללים על 
באטרעפן  וואס   — הקודש  טהרת 
שוין היינט אלעס אינאיינעם דעם 
סכום אדיר פון 4 מיליָאן דאלער 

א יאר.
דער רבי שליט"א הָאט בַאטָאנט, 
ַאז עס איז נישטא קיין אפיס און 
סיי–וועלכע זייטיגע הוצאות, נָאר 
א  צו  גראד  גייט  דאלער  יעדע 
מוסד על טהרת הקודש אין ארץ 
ישראל. טרָאצדעם וואס דָאס עס 
קומט אים ָאן שווער, ָאבער מען 
בכח  נאר  ָאנצוגיין  ב"ה  בַאווייזן 
הָאט  דעריבער  זצ"ל,  רבי'ן  פון 
מען  געבעטן  שליט"א  רבי  דער 
די  זיין  ממשיך  העלפן  אים  זאל 
עבודת הקודש, און פַארלייכטערן 
דעם שווערן עול צו שטיצן דעם 
חינוך הטהור און די לומדי תורה 

בטהרה ברוח ובגשם.

הגה"צ  גערעדט  האט  דערנאך 
וועלכער  שליט"א,  מורינו 
אז  ארויסגעברענגט  האט 
די  פון  זייטן  ביידע  קען  ער 
להכא,  מהתם  קומענדיג  מטבע, 
שווער  ווי  דאהי  מיטהאלטענדיג 
עס קומט ָאן פארן טאטן שליט"א, 
זייט האט  די אנדערע  פון  אבער 
וואס  חיזוק  די  מיטגעהאלטן  ער 
בני ארץ ישראל באקומען פון די 
חלוקות, וויסענדיג אז עס איז דא 
אמעריקע  אין  ישראל  מנהיג  א 
זיי.  פאר  זיך  זארגט  וועלכער 
נדיבי  די  צו  ַאּפעלירט  הָאט  ער 
אביו,  לימין  קומען  זאל  מען  עם 

"איין  כאטש  חלק  א  נעמען  און 
ּפרָאצענט" פון די חלוקה,

געזעסן  איז  רבי שליט"א  דער 
פון 11 ביז 1 ביינַאכט אין שטוב 
ער  וואו  הי"ו,  אלי'  משה  ר'  פון 
אויפגענומען  ּפערזענליך  הָאט 
זענען  וועלכע  נדיבים  אלע  די 
איינציגווייז ַאריין מיט די נדבות 
רבי  דער  פנימה.  הקדוש  אל 
מיט  געשמועסט  האט  שליט"א 
יעדן ּפערזענליך און גאר ווארים 

אנגעווינטשן.
האט  רבי  דער  איידער 
האט  אסיפה  די  פארלאזט 
דאס  ארויסגעשטעלט  זיך 

נעמליך  אומערערווארטעטע, 
די  ַאריינגעקומען  איז  עס  אז 
אסטראנאמישע סומע פון קרוב צו 
א האלב מיליאן דאלער געשאפן 
נדיבים  יואל'ער  קרית  די  דורך 
וועלכע  נדיבים  זעלבע  די  בעם. 
רייסן פון זיך שטיקער יעדן טאג 
פאר א צווייטער ארגאניזאציע און 
מוסד, בעיקר זענען זיי די עמודי 
התווך פון די אייגענע מוסדות און 
צו  קומט  עס  ווען  ָאבער  קהילה, 
משאת נפשו פון מרן רביה"ק זי"ע 
טהרת  על  מוסדות  די  שטיצן  צו 
הקודש, און צייגן פאר די מנהלי 
המוסדות אז זיי האבן א שטארקע 

רוקנביין מעבר לים, אחים לדעה 
וואס שעצן זייער עבודת הקודש, 
מיט  הילף  באדייטנדע  שיקן  און 
א ברייטהארציגע געלט שטיצע. 

רבי  דער  הָאט  שלוס  ביים 
ברכת  זיין  געגעבן  שליט"א 
וב"ב,  אלי'  משה  ר'  פַאר  קודש 
אז אין זכות פון ַאהערשטעלן די 
וואס  כָאטש  מסיבה,  געלונגענע 
קען  עס  אז  אויסקוקן  וועט  עס 
שאטן פאר די פאנדרעיזינג פון די 
מוסדות, זאל וועט דָאס גאר זיין 
דער צינור וואס זאל ממשיך זיין 
"בכל  פון  הצלחה  געוואלדיגע  א 

אשר היא עושה ה' מצליח בידו".

קרוב צו אַ האַלב מיליאָן דאָלער אויפגעטריבן ביי אסיפה לטובת "מפעל 
שקל הטהור" אין שטוב פון הרה"ח ר' משה אלי' עסטרייכער הי"ו, מנכ"ל

דעם פארגאנגענעם מוצאי שבת פרשת פקודי בהשתתפות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפלענער ווערן אויפגעוויקלט איבער פרישע געּפלאַנטע 

"הצלה סטאַנציעס" אין טאַון–אָוו–מאָנראָו 
קרית יואל. — ביים "מסיבת הכרת הטוב" 
איז צום ערשטן מאל אויפגעוויקלט געווארן 
בארימטע  די  פון  הגבולים  הרחבת  פרישע 
"חברה הצלה קרית יואל" צו שטיין צום דינסט 
לאורכה  העיר  תושבי  טויזנטער  אלע  פון 
ולרחבה פון עיר רבתי קרית יואל, אלס טייל 

פון די אויסברייטערונג פון די שטאט.
אלס טייל פון די אויסברייטערונג פון די 
שטאט קרית יואל, וואס ברענגט אויטָאמַאטיש 
דורך  מיטוואקסן  זָאל  הצלה"  "חברה  אז 
אויפנעמען פרישע וואלונטירן צו שטיין אלס 
א געטרייע באזע צו דעקן יעדע הצלה–רוף 
פיבערט  יואל,  קרית  גרעיטער  איבער  פון 
און  אקטיוויטעטן  מיט  הצלה"  "חברה  די 
קומט  עס  ווען  שאנסן  קיין  נישט  נעמט 
"חברה  הנהלת  די  ישראל.  נפשות  להציל 
קענען  צו  שביכלתם  מה  כל  טוען  הצלה" 
מיט  אנגעהויבן  לעבנס,  אידישע  ראטעווען 
העכסט  די  מיט  ַאמבֹולַאנסן  די  אויסשטאטן 
בעסטע  דאס  מיט  געצייגן  פארגעשריטענע 

וואס איז נאר פארהאן.
בלויז  מיט  האט  וועלכע  הצלה"  "חברה 
אין  פארמאגט  צוריק  תקופה  קורצע  א 
אויף  גאראזש  הצלה  איין  בלויז  יואל  קרית 
אונטערגענומען  האט  ראוד,  פארעסט 
שוואונג  מיט'ן  מיטצוגיין  ּפרָאיעקטן  פילע 
פונעם נייעם פריידיגן פאקט פונעם שטאט 
א  גענומען  האט  וואס  אויסברייטערונג 
זיך  גַאלָאּפ  שנעלן  א  אין  פאראויסגיין 
אויסשּפרייטנדיג אויף אלע ריכטונגען מימין 

ומשמאל. 
די  אין  האט  יואל"  קרית  הצלה  "חברה 
נייע  די  אויפבויען  געלאזט  יארן  לעצטע 
דרייוו  קארלסבורג  אויף  סטאנציע  הצלה 
וואס שטייט צום דינסט פאר תושבי שכונת 
א  גרייט  האבן  צו  תמרים,  עצי  און  חברון 
דארט  עקוויּפמענט  אלע  מיט  אמבולאנס 

אינעם אומגעגענט על כל צרה שלא תבוא. 
באזונדער איז געפייערט געווארן די חנוכת 
הבית פונעם בלומינגראוו "הצלה סטאנציע" 
פארגעשריטענע  א  ּפַארקירט  איז  עס  וואו 
אמבולאנס פון די "חברה הצלה קרית יואל" 
מיט אלע געצייג און עקוויפמענט צו שטיין 
דארט אינעם געגענט פאר די גאנצע שכונת 

בלומינגראוו והגלילות. 
פרישע  מיט  פאראויסגייענדיג  יעצט 
אויפ'ן  המשמר  על  שטיין  צו  ּפרָאיעקטן 
אלע  איבער  בליץ–שנעלקייט  א  מיט  שטאט 
געגענטער, איז אויפגעוויקלט געווארן פרישע 
מאסיווע ּפלענער וואס שטעלט פאר פרישע 
"הצלה סטאנציעס" אויף נאך וויכטיגע ּפונקטן 

איבער עיר רבתי קרית יואל.
צווישן די נייע "הצלה סטאנציעס" ווערט 
ביים  גאראזש"  "הצלה  פערטע  א  געּפלַאנט 
די  סערווירן  צו  שטאט  פון  חלק  מזרח 
וואודבורי  ויואל משה" און "שכונת  "שכונת 
פילע  באטראכט  יעצט  ווערט  עס  ווילאס". 
מעגליכע לאקאלן וואו די נייע גאראזש זאל 
אויפגעבויעט ווערן וואס וועט קענען דעקן 
געגענטער  נייע  אלע  בליץ–שנעלקייט  מיט 
ביים  תושבים  פרישע  מיט  וואקסט  וואס 
יענעם טייל פון שטאט, וואס וועט אין זעלבן 
צייט דינען אלס געוואלדיגע הילף צו האבן 
ַאן ַאמבולאנס צו די האנט אנצוקומען שנעל 

צום רוט–17 על כל צרה שלא תבוא.
געמאלדן  פרייד  מיט  איז  באזונדער 
ּפלענער  בעפארשטייענדע  איבער  געווארן 
סטאנציע"  "הצלה  שּפָאגל–נייע  א  איבער 
וואס איז געפלאנט געבויעט צו ווערן צווישן 
צו  טַאון–ָאוו–מָאנרָאו  אידישן  אין  גאסן  די 
נייע  פילע  די  פאר  ולהצלה  לעזר  שטיין 
בליעה"ר  משפחות  ריבוי  די  און  געגענטער 
וועלכע ציען זיך ארויס אין די דָארטיגע נייע 

געגענטער.

מיט  פיבערט  יואל"  קרית  הצלה  "חברה 
אויף  ישראל  נפשות  להציל  אקטיוויטעטן 
אויסשטאטן  מיטן  אנגעהויבן  פראנטן,  אלע 
פארגעשריטענע  העכסט  די  מיט  הצלה  די 
ווי  פאראן,  איז  וואס  בעסטע  דאס  געצייגן 
סיסטעם.  דיסּפעטשינג  נייע  די  מיט  אויך 
האט  "וואכנשריפט"  אין  געמאלדן  ווי 
אינוועסטירט  יואל"  קרית  הצלה  "חברה 
א  אהערצושטעלן  סכומים  אסטראנאמישע 
וואס  סיסטעם  דיסּפעטשינג  שּפָאגל–נייעם 
איז בַאשיצט פון פרעמדע אריינדרינגער און 
פארבינדט אויטאמאטיש אלע וואלונטירן צו 
אין  אינפָארמַאציע  קריטישע  די  באקומען 

בליץ–שנעלקייט.
"פרישע  פון  אויסברייטערונג  די  מיט 
הצלה" סטאנציעס אויפצובויען א פערטע און 
א פיפטע גאראזש לענגאויס עיר רבתי קרית 
נפשות  טויזנטער  מיט  ווירבלט  וואס  יואל 
הצלה"  "חברה  הנהלת  די  טוט  בלעיה"ר, 
שנעלסטע  דָאס  קענען  צו  מאקסימום  דאס 
שטיין  צו  צייט,  קריטישע  ַא  אין  רעַאגירן 
גרייט וואו איבער איבער די גאנצע שטאט 
אמבולאנסן  איינגערישטע  מיט  יואל  קרית 

מיט די לעבנס וויכטיגע עקוויפמענט.
און  באוואונדערן  יואל  קרית  תושבי 
און  הצלה  פעולות  נאכאנאנדע  די  שעצן 
פון  פראנט  אויפ'ן  כבורות  פעולות  פרישע 
ארויפברענגען  דאס  דורך  נפשות,  הצלת 
טויזנטער  די  שטַאּפלען.  העכסטע  די  אויף 
שותפות  אקטיווע  נעמען  איינוואוינער 
קויפן  דורך  לב  בנדבת  ָאן  זיך  שליסן  און 
מולטי–מיליאן  די  דעקן  העלפן  צו  זכותים 
די  אויף  ליגט  וואס  בודזשעט  דאלערדיגע 
חברה  הנהלת  העראאישע  די  פון  ּפלייצעס 
הצלה, זיי צו געבן די קוראזש, כח און מוט 
אויסברייטערן  מיטן  ווייטער פאראויסצוגיין 

די קריטישע פעולות ביתר שאת.
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בלומינגרָאוו. — ַא ּפָאבליק–הירינג איז דורכגעפירט 
די  איבער  טַאון–ָאוו–בלומינגרָאוו  אין  געווָארן 
אויפ'ן  בוי–מָארַאטָאריום  ַא  פָארשלַאג ארויפצולייגן 

גאנצן טַאון. 
אלגעמיינע  אסאך  בַאטייליגט  זיך  הָאבן  עס 
אידישע  און  עסקנים  פילע  אויך  און  איינוואוינער 
איינוואוינער פון ווילעדזש–ָאוו–בלומינגרָאוו. עס הָאט 
זיך ָאנגעזען די אנוועזנהייט פונעם חרדי'שן ערוועלטן 

טרָאסטי מוה"ראלימלך שמשון שווארץ הי"ו 
די  פון  אויפטריטן  פילע  געהערט  הָאט  מען 
ַאלגעמיינע איינוואוינער איבער די וויכטיגקייט פון 
לעכערליכע  צוליב  מָארַאטָאריום  אזא  איינשטעלן 
אנגעבליכע סיבות. צווישן אנדערע האט זיך קלָאר 
ארויסגעזען ביים באהערדע אז זיי פארכטן זיך נאר 
פון  די אויסברייטערונג  זעענדיג  ירבה",  "פן  פונעם 
קרית יואל וואס וואקסט און בליהט און אז דָאס וועט 

זיך עווענטועל אריינציען אינעם טַאון. 
אייניגע  גיט  וואס  געזעץ  גלייכבארעכטיגונג  די 
צוטריט צו אלע הייזער צו קויפן, באאומרואיגט די 
דארטיגע טַאון באהערדע וועלכע ּפרובירן אויף יעדן 
אופן דאס ָאּפצושטעלן, אין ַא צייט וואס פילע משפחות 

האבן שוין אנגעהויבן צו קויפן הייזער אין די טַאון–
הונדערטער  פַארַאן  שוין  זענען  אויך  אזוי  גרעניצן. 
עיקערס אינעם טַאון אונטער די אייגענטימערשַאפט 
אויפבויען  ווילן  וועלכע  דעוועלָאּפער  חרד'ישע  פון 
קריזיס  דירות  די  לינדערן  צו  הייזער,  שּפָאגל–נייע 
און  בכלל  ָארענדזש–קַאונטי  איבער  הערשט  וואס 

קרית יואל בפרט.
מראשי  הי"ו  שטערן  יואל  מוה"ר  הדגול  העסקן 
עיר בלומינגרָאוו האט אויפגעטרעטן מיט א קורצע 
די  אז  באטאנט  הָאט  ער  וועלכן  ביי  סטעיטמענט, 
טַאון ּפרובירט מיט אלע אינטריגעס צו שטערן דעם 
ַא  זיי,  דיסקרימינירן  דערמיט  און  וואוקס  אידישן 
זיך  הָאט  זיי עס  ווי  אזוי  דורכפאלן  וועט  ווָאס  זַאך 

אויסגעלאזט מיטן ווילעדזש–ָאוו–בלומינגרָאוו.
טַאון–באורד  די  האט  סעסיע  פונעם  ענדע  ביים 
ַאן אויספיר און שטימען  באשטימט צו ווארטן מיט 

דערויף דעם קומענדיגן דינסטאג צו.
און  ישחיתו,  ולא  יריעו  לא  אז  ארויס  קוקט  מען 
תושבי קרית יואל זאלן ווייטער האבן די מעגליכקייטן 
זיך ווייטער אויסצושּפרייטן איבער אלע גלילות ָאן 

קיין שום שוועריגקייטן און קעגנערשאפט.

ּפאָבליק–הירינג אין טאָון–אָוו–בלומינגראָוו 
איבער אַרויפצולייגן אַ בוי–מאָראַטאָריום

פילצאליגע משפחות וועלן לייכטער צוגיין 
צום יום טוב פסח ביים איינקויפן מצות פאר 
"20% ביליגער" א דאנק "צדקת העיר"

דיסקַאונט-טשעקס צו באקומען טעגליך אין די געווענליכע אפיס-שטונדן פון "צדקת העיר"

ביים  איז  פורים  טוב  יום  דער   — יואל.  קרית 
פרייליך  בלויז  נישט  איז  וואס  טאג  א  שוועל, 
פאר זיך, נאר איז אויך "שלשים יום קודם החג" 
פונעם נאכפאלגדן יום טוב פסח הבעל"ט, אויך א 
מיט  געמישט  פארט  אבער  טוב,  יום  פרייליכער 
וויאזוי  פון דאגה ביי אסאך משפחות,  ברעקלעך 
מען זיך קענען סּפראווען מיט די גרויסע הוצאות 

וואס דער יום טוב קאסט ָאּפ.
אין  דאהי  פאן-טרעגער  דער  העיר",  "צדקת 
קרית יואל פון אויפקומען מיט געדאנקען וויאזוי 
נאר  וואס  מיט  ציבור  פאר'ן  פארלייכטערן  צו 
מעגליך, איז דאס יאר אויפגעקומען מיט א פרישן 
דיסקַאונט- סּפעציעלע  פארטיילן  צו  חידוש, 

טשעקס, פאר משפחות בריכי ילדים וואס מוטשען 
צו  אויף  סּפעציעל  הוצאות,  גרויסע  די  מיט  זיך 
קענען איינקויפן "מצות" פאר ביליגערע פרייזן, 
מצות  די  פאר  דיסקַאונט   20% ווי  אזויפיל  פאר 

וואס מען קויפט איין אויף פסח.
ווייט  ס'איז  אז  ארויסצוברענגען,  איבעריג 
"צדקת  פון  אונטערנעמונג  ערשטער  דער  נישט 
העיר" לקראת חג הפסח. אין די טעג האט "צדקת 
"דיסקַאונט  טויזנטער  ארויסגעשיקט  שוין  העיר" 
תושבי  משפחות  פילצאליגע  פאר  קארטלעך" 
העיר, וועלכע וועלן אין די קומענדיגע טעג שוין 
איינקויפן אין די געשעפטן פאר גאר ביליג אלע 
גראסערי,  פלייש,  פיש,  פון  ּפרָאדוקטן,  סארט 

קלאדינג און נאך און נאך
אבער אין די זעלבע צייט פארגעסט נישט "צדקת 
העיר" פונעם עיקר באדייט פון "קמחא דפסחא" צו 

איינצוקויפן  ציבור,  פאר'ן  מעגליכקייט  די  געבן 
מצות פאר ביליג, ַאן אונטערנעמונג וואס איז אלץ 
דער  ווען  תקופה  איצטיגע  די  אין  ובפרט  וויכטיג, 
יקרות שטייגט אזוי שטארק אויף טריט און שריט, 
און ס'איז פיל וויכטיגער ווי אלע יארן ארויסצוהעלפן 
פאר'ן ציבור, צו קענען אריינברענגען דעם יום טוב 

בניקל ובדיצות.
ליידער  איז  העיר"  "צדקת  פון  בודזשעט  דער 
לויפנדע  די  מיט  סיי  איבערגעשטרענגט,  גענוג 
די  מיט  סיי  און  יאר,  גאנץ  א  פון  פעולות 
פארט  הפסח.  חג  לקראת  פעולות  סּפעציעלע 
האט "צדקת העיר" פארשטאנען דעם צו השעה, 
הערענדיג דעם וויי-געשריי פון אזויפיל משפחות 
וואס האבן ליידער נישט די מעגליכקייט זיך צו 
און האט  יקרות,  מיט דעם שרעקליכן  ספראווען 
דעריבער אונטערגענומען דעם פרישן פראיעקט, 
צו פארטיילן דיסקַאונט-טשעקס פאר מצות, אזוי 
נאך צו פארגרינגערן פאר'ן ברייטן ציבור לקראת 

חג הפסח הבעל"ט.
אידן וואס ווילן נהנה זיין פון די דיסקאוטנס, 
קענען זיך ווענדן פערזענליך אין אפיס פון צדקת 
העיר, אויף 15 ווען–ביורען יוניט 13, ָאּפצונעמען 
די דיסקַאונט-טשעקס אין די געווענליכע שטונדן 
נאמיטאג,   5 ביז  מיטאג   12 פון  אפיס,  פונעם 

ערש"ק פון 11 ביז 12:30.
דער זכות פון מקיים זיין דעם כל דכפין ייתי 
ויכול, ועט זיכער נענטער-ברענגן דאס וואס מען 
איז מתפלל ווייטער פסח ביינאכט "לשנה הבאה 

בארעא דישראל" בביאת משיח צדקינו, אמן.

די מיינונגען פון שרייבער אין אונזער אויסגַאבע, ווי אויך בריוו אין 

דער רעדַאקציע, שטעלן נישט פָאר די מיינונג פון די רעדַאקציע.

מיר טרָאגן נישט קיין אחריות פַאר די כשרות פון ַארטיקלען און 

ּפרָאדוקטען ווָאס ווערן ַאדווערטייזט אין אונזער צייטונג.

נייעס און באריכטן פון קהילות, מוסדות, און וואוילטעטיגע 
ָארגַאניזַאציעס, מוז ַאריינגעשיקט ווערן דורך אי-מעיל,

און דערנָאך זיך פַארבינדן מיט'ן ָאפיס פַאר בַאשטעטיגונג. 
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ר‡ל:     ____________ ̇ ̆י לוחי עמך בי  ̆̇ ____________    ‰י׳ עם פיפיו

ּפראָדוקטיווע ּפאָליטישע צונויפטרעף, 
צווישן פאָרשטייער פון קהל יטב לב ומוסדות 

קרית יואל מיטן נ.י. סטעיט גאָווערנאר 
לטובת הכלל והפרט, להרחיב גבולי הקדושה 

פאר צרכי הציבור און אלפי תושבי העיר
̇׳„י‚ער  ̃נו לונ‚ ‡ון עס ̃ ּפָ‡זיטיווע ‡נטוו̃י טַ‡ר ̃ומען̆  ‰יינטי‚ן מיטווָ‡ך ָ‡ווענט פ‡ר‚ע

̇י׳  ̇י ו‰ערים ‡˘ר סביבו ̇ יו‡ל רב רי ̇ מלך רב̃  ̃׳ ב˜רי ̇ינו ‰ ̇ינו ומוס„ו ‰ל „ורכברוך פ‡ר̃ 

̆ ‡וו ס‡וט בלומינ‚ר‡וו״,  מ‡יעסטעטי˘ע ‡ויפנ‡מע פ‡ר‚ע˜ומען ‡ין „י פר‡כטפולע ‡י„י˘ע סליפ-‡ין ‰‡טעל ‡ין ווילע„ז
מיט ‡ן ע‰רנפולע ב‡טיילי‚ונ‚ מטעם ‰˜‰ל‰ ו‰מוס„ו˙, „ער „ינ‡מי˘ער מנכ״ל ‰מוס„ו˙, ‰ר‰״ח ר׳ מ˘‰ ‡לי׳ עסטרייכער 
וו‡רı ‰י״ו ו˘ו˙פו מו‰״ר יוסף יוזפ‡ ל‡נ„‡ ‰י״ו, ‡זוי ‡ויך   ̆̃ ̇ ‰˜‰ל‰, מו‰״ר לוי יˆח ‰י״ו, ‡ון „י ‚בורי חיל, חברי ‰נ‰ל
̃ ע˜˘טיין ‰י״ו, ˆוז‡מען מיט נ‡ך עס˜נים  „י „ינ‡מי˘ע ר‡˘י ‰עיר בלומינ‚ר‡וו, מו‰״ר יו‡ל ˘טערן ‰י״ו ‡ון מו‰״ר יˆח

טעט ‡ון ‚ע‚ענטער. ̇ יו‡ל ‡ון „י ‡רומי‚ע̆  רי ונ‚י„ים ‰יימי˘ע „עוועל‡פערס פון „י ‚ע‚ענט ו‡י˘י ‰ˆיבור ‡ין̃ 

̇ ‡ויפ׳ן  ˙„לנו ˘ט‡ר˜ע ‚עוויכט ‡ון̆ 
̇י  ̇ יו‡ל רב ‰‡וזינ‚ ‚עביט ב˜רי

̃ ‡פ‚ע‚עבן ‚עוו‡רן  ̂יעלע „‡נ ̇ ‰טוב: ספע ‚„ול‰ ‰כר
פ‡ר׳ן ‚‡ווערנער יר״‰, וועלעכע ‰‡ט וועט‡ירט מיט 

‡ן טע˜ס ביל״,  ̃ „י ״פרעזערווע̆י ̂ורי ̆ים  עטליכע ח„
טערן  ̂ו̆  ̂יל  וועלכע ‡יז ‡ויפ‚עברענ‚ט ‚עוו‡רן מיט׳ן 

ס ‡ין ט‡ון ‡וו בלומינ‚ר‡וו ̆ן וו‡̃ו „עם  חר„י׳

׳   ‰ „ י ם ב י ר ˘ ם ו י כ ל ב מ  ל
רים ‡ויפ׳ן ל‡נ‚ן טערמין מיט „י  ̇ רוזנים ̆ו ‡ווענט פ‡ר˘ט‡ר˜ערט ‡ון פ‡רברייטערט ווייט‚רייכנ„ע ˜˘רים בחˆרו
̇ ‰כלל ו‰פרט, ל‰רחיב  ̃ לטוב ̆י„ענע ענינים ‰עומ„ים על ‰פר ̇י„, פ‡ר ̂ו ˜ענען ‡ויפטון בע ע ב‡‡מטע  פ‡ליט̆י
̇י  ̇ יו‡ל רב רי ̇י„ פון̃  ̂יעל פ‡ר „י בלומינ‚ר‡וו ‚ע‚ענט ‡ון פ‡ר׳ן ע ̇, ספע רכי ‰˜‰ל‰ ו‰מוס„ו ‰ פ‡ר̂  ‚בולי ‰˜„̆ו
!̃ ̇ ניו י‡ר ̇י„ פון י‰„ו מיט ‡לע ‚ע‚ענטער ‡רום בעז‰״י וועלכע וו‡˜סן ‡ון בליען ‡ויף ‡ן ‡ומ‚לויבליכן פ‡רנעם ‡לס ע
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איז  וואך  אנהייב  דעם   - אוקריינע.  קיעוו, 
מיטגעטיילט געווארן פון הנהלת 'קרן מקוואות אין 
ניו יארק, אז עס זענען געדינגען געווארן וועכטער 
- באוואפנט מיט געווער - צו היטן ביי די מקואות 
געבויט דורכ'ן ארגאניזאציע. דאס איז - צו ערשט 
דער  אין  אליין  קיעוו  סאמע  אין  מקוה  א  ביי   -
טרויעשינקא געגענט, וואו עס איז די לעצטע יארן 
געווארן א יישוב פון פרומע יונגע פארפעלקער, און 

דער מקוה איז נאר וואס פארענדיגט געווארן.

יעצטיגן שווער געטראפענעם לאנד

שטאט  דער  אין  זעלבע  דאס  איז  ווייטער  אזוי 
שלמה  הרב  רב  בארימטער  איר  וואו  פון  זיטאמיר, 
אנטרינען  וואך  פאריגער  איז  שליט"א  ווילהלם 
די  פון  איינע  איז  דארט  מקוה  דער  און  א"י,  קיין 
מקוה  דריטע  דאס  אוקריינע.  גאנץ  אין  שענסטע 
געבויט פון 'קרן מקואות' - אין דעם יעצטיגן שווער 
געטראפענעם לאנד - איז אין טשארניגאוו, וועלכער 
געפינט זיך אין א גאר טראגישער סיטואציע. דאס 
גרויסער  באקאנטער  דער  אין  איז  מקוה,  פערטע 
אין  טעג  די  אט  שטייט  וועלכעס  אדעסא,  שטאט 
העכסטן געפאר פון שווער באמבארדירט ווערן, ה"י.

זאפאראזא,  אין  איז  מקוה  געבויטע  פיפטע  דאס 
נפש'דיג  מסירת  האט  פונק"  "אידישער  דאס  וואו 
א  און  קאמוניזם,  פון  יארן  די  אין  אויך  געטליעט 
בליענדע אידישע קהילה איז דארט געשאפן געווארן 
דורך איר חשוב'ן רב הרב נחום ערענטרוי שליט"א. 
2 אויפקומענדע מקוה פראיעקטן  נאך  אזוי איז דא 
שווארץ-טומאה  א.ג.  אין  איינס  מקוואות',  קרן  'פון 
די  אין  ציקולירט  האט  וואס   - בעלע-צערקאוו   -
מלחמה-נייעס מיט'ן ביטער'ן פאל פון א געשאסענעם 
איד ל"ע פון "פריינטליכע" פייער. דאס אנדערע איז 
שכנות'דיגן  גרעסערן  צום  נאענט  ניקולייאב,  אין 

שטאט אדעסא.

געפילט פאר וויכטיג ארויס צו קומען

מיט די יעצטיגע שרעקליך-שווערע באגרעניצטע 
מיטלן, האט מען - דארט לאקאל ביי יעדע מקוה - 

אלעס אנגעוואנדן צו האבן באוואפענטע  וועכטער 
פיר און צוואנציג שעה א מעת לעת, צו באהיטן די 
מקוואות פון ווערן איינגעבראכן און געשעדיגט דורך 
נוצן  וועלכע  וואנדאלן,  און  פארברעכער  לאקאלע 
אויס "מלחמה צייט" פאר זייערע געמיינע באגערן. 
לאור  האבן  וואס  שטעט,  די  פון  הקהילות  רבני  די 
כסדר'דיגן  א  אן  האלטן  אנטלויפן,  געמוזט  המצב 
ווייט נאר מעגליך - מיט פארבליבענע  ווי   - קשר 
זייער קהל'ישן  ווייטער צו פארזיכערן  אויפ'ן פלאץ 

איבערגעלאזטן אייגענטום.
פילצאליגע אידן פון חרדי'שן ציבור האבן במשך 
די לעצטע צען יאר זיך ברייט בייגעשטייערט פאר'ן 
אויפבוי פון די דערמאנטע מקוואות. דערפאר האט 
הנהלת 'קרן מקוואות' געפילט פאר וויכטיג ארויס צו 
קומען מיט דעם דאזיגן פרעסע-באריכט, מיטצוטיילן 
די פילע בוני טהרה בארץ אוקריינע, אז מ'האט אלעס 
'הייליגע  די  פארהיטן  צו  געטון  מעגליך  נאר  וואס 
 - אינוועסטירט  בס"ד  מ'האט  וועלכן  אין  נכסים' 
'לטהר את עם ה' בעולמו' - אז ס'זאל "איבערלעבן" 

עד יעבור זעם.

רעטונג און אפהיטונג פון אלעם בייזן

אין  געזאגט  ווערט   - איבער  נאר  בלייבט  עס 
מעלדונג מטעם הנהלת 'קרן מקוואות' - צו מתפלל 
זיין פאר אחינו בני ישראל הנתונים בארץ אוקריינע, 
והנתונים משם לכל מקום לפליטה, אז זיי זאלן שוין 
קומען מצרה לרוחה ומאפילה לאורה. ווען צוזאמען מיט 
רעטונג  זייער 
אפהיטונג  און 
בייזן,  פון אלעם 
אויך  זאלן 
און  גערעטעט 
ווערן  אפגעהיט 
אידישע  די 
נכסים בכלל, און 
זייערע "הייליגע 
 - פארמעגנס" 
מעט  מקדשי  די 
מקוואות  ובתי 
א.א.וו. - בפרט!

ירחם  המקום 
עליהם!

'קרן מקוואות' באריכטעט: 

אונטער'ן שאטן פון שווערן קריג אין אוקריינע, היטן
באוואפענטע וועכטער ביי די בתי מקואות איבער'ן לאנד

עס האנדעלט זיך פון מקוואות געבויט דורך די ארגאניזאציע מיט די שטיצע פון פילע בוני טהרה בישראל 
 – ּפרָאיעקטן  נייע  אנדערע  און  זאפאראזא,  אדעסא,  טשארניגאוו,  זיטאמיר,  קיעוו,  פון  שטעט  די  אין 

באזונדערער זארגענדער ארויסקוק אויף די פארבלייבונג פון די נכסי קודש פון אוקריינישן אידנטום 

לוח הלימודיםלוח הלימודים

קול זכרו   -   718.387.1010

בס"ד

מוסר • ש״ס • הלכה

תורת מש״ה • •

פרשת צו

לוח הלימודים

בחינה ז' במסכת זבחים
יתקיים אי"ה

יום א' פ' אחרי א' )פסח(

חודששבועהיום

יג-טוסה.עב:עה.יום א'

טז-יזסה:עג.עה:יום ב'

יח-יטסו.עג:עו.יום ג'

כ-כאתענית אסתריום ד'

פוריםיום ה'

כב-כגחזרהחזרהחזרהעש"ק

כד-כהחזרהחזרהחזרהשב"ק

חבורת

זכרו
לעולם

לשנן הדפים לזכרון לעולם
 שע״י חבורת 

זכרו תורת משה - ש”ס

קרןמקוואות

KEREN MIKVAOUS

קרןמקוואות

KEREN MIKVAOUS
קרןמקוואותמקוואות

KEREN MIKVAOUS

845.783.4508

Referrals, Advice & Support, 
פאר אלע ערליי עמאציאנאלע אנגעלעגנהייטן
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ׂשֹון ַלְיּהּוִדים:     ____________ ְמָחה ְוָשׂ יַע ִשׂ ֶלְך ְוָדתֹו, ַמִגּ ַבר ַהֶמּ ר ְדּ ____________    ְבׇכל ְמקֹום ֲאֶשׁ

קרית יואל והמחוזות געּפלעפט פון 
מאַכטפולע הרחבת גבולי העיר מיט 
אָּפקויף פון 16 אַקער לאַנד מעגָא 
ּפראַּפערטי דורך הנהלת המוסדות

אומגלויבליכע ״מחיל אל חיל״ עררייכונגען, איינס נָאכ׳ן ַאנדערן, 
פון די הייליגע קרית יואל׳ער מוסדות טוט איבעררַאשן און 

בַאגייסטערן תלמידי וחסידי סאטמאר איבער דער גָארער וועלט

בַאגייסטערונג  און  איבערראשונג  שטוינונג,  מיט   
און  וועלט,  דער  איבער  חסידים  סאטמארער  הָאבן 
עם,  רבתי  יואל  קרית  תושבי  אלפי  איבערהויּפט 
היינטיגע  די  נייעס  דראמאטישע  די  אויפגענומען 
קרית  סאטמאר  מוסדות  ַאז  ויקרא,  פ׳  מָאנטָאג  ווָאך 
פרישע  א  דורכצופירן  באוויזן  בעז״ה  האט  יואל 
היסטארישע ״הרחבת גבולי הקדושה״ מיט׳ן ָאּפקויפן 
ַא גיגַאנטישער שטח אדיר, מיט גַאנצע 16 ַאקערלַאנד 
לה׳  כבירים  בנינים  דערויף  ַארויפצובויען  גרייט 
המוסדות  עתיד  פאר׳ן  געביידעס  מעכטיגע  ולתורתו, 

ועתיד הציבור — מיד ולדורות. 

ָאּפקויף  דער  ָאט  תעריצי!  ה'  ואת  תפרוצו  ושמאל  ימין 
היסטָארישן  א  ברעכט  מעגַא-ּפרָאּפערטי  נייעם  דעם  פון 
וואס  ּפרָאּפערטי  גרעסטע  סַאמע  די  זייענדיג  ּפרעצעדענט, 
פון  הַארץ  אין  דָא  ממש  קויפט  סאטמאר  ומוסדות  ק״ק 
ַאן   — ַאקער-לַאנד  זעכצן  גַאנצע  שטָאט,  בליענדער  דער 
אומגעהויערע גרויסקייט!! — ווָאס שּפרייט אויס די פליגלען 
הקודש  העיר  שטָאט  הייליגע  די  פון  און  מוסדות  די  פון 
והמחוזות צו פרישע הָאריזָאנטן צו קענען מרחיב זיין די גבולי 
הקדושה אויף ַאן אויסערגעווענליכן אומגעהויערן מַאכטפולן 

פַארנעם!

מיט באשיינּפערליכער סייעתא דשמיא, מיט דעם הייליגן 
כח און זכות פון מייסד הקדוש, כ"ק מרן רבינו הקוה"ט זי"ע, 

און בַאגלייט אויף יעדן טריט און שריט, ובהורמנותא דמלכא 
והדרכתו פון כ״ק מרן אדמו״ר עט״ר שליט״א ווָאס בַאגלייט די 
הייליגע שטָאט און די הייליגע קהלה ומוסדות און טרָאגט עס 
שטענדיג על לוח לבבו הטהור, האט מען ב"ה — אין ַא בליץ-
שנעלער מקח, נָאך העפטיגע אינטערווענצן און אינטענסיווע 
פַארהַאנדלונגען מיט די אייגענטימער און נויטיגע אינסטַאנצן 
— בַאוויזן צו שליסן מקח אויפ׳ן גאנצן מַאסיוון שטח האדיר, 
וואס הייבט ָאן ַא נייעם גָאלדענעם קַאּפיטל אין עיר עוז לנו 
קרית יואל המעטירה, די שנעלסט-ווַאקסנדע אידישע שטָאט 

אין ניו יָארק!

דָאס — אינאיינעם מיט פילע אנדערע דרַאמַאטישע הרחבת 
גבולי הקדושה ַאנטוויקלונגען וועלכע גייען ָאן בהעלם ובגלוי 

ריזן ּפרָאּפערטי אין צענטער פון וואקסענדן שטאט קרית יואל
אויף מאונטען ראוד נאך ׳מצילי אש׳ סטַאנציע אונטער יוריסדיקציע

פון אידישער סימּפַאטישער ״ווילעדזש ָאוו סַאוט בלומינגרָאוו״

ּפרעצעדענטלָאזע דערגרייכונג ווען העלדישער ַאדמיניסטרַאטָאר מיט הילף פון 
פילַאנטרָאּפישע קרית יואל׳ער מַאגנַאטן ערשיינען צום קלָאוזינג מיט פַאנטַאסטישע 
7.5 מיליָאן דָאלער עררייכנדיג שטח האדיר אונטער די מוסדות אייגנטומערשַאפט

קֹול: ֶסף ֶאְשׁ ר ֶכּ ַכּ ִכּ
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אין די יעצטיגע טעג און ווָאכן דורך ק״ק סאטמאר ומוסדותי׳ 
אין קרית יואל רבתי ובכל גלילותי׳ והערים המבצרים אשר 
סביבותי׳ — מישט איבער א נייעם בלַאט אין דער היסטָאריע 
פון די הייליגער שטָאט, ָאּפשּפיגלענדיג די הימלישע הבטחה 
ורוח הקודש האומרת וואס איז א חלק בלתי נפרד פון סאטמאר 

קרית יואל מעודה ועד היום הזה: "כן ירבה וכן יפרוץ"!

ס'איז דערפאר נישט קיין וואונדער, אז ויהי בהשמע דבר 
צעשּפרייט,  זיך  האט  ומרנינה  טובה  בשורה  די  ווי  המקח, 
הָאט דָאס ארויסגערופן אזעלכע שטורמישע רגשי שמחה ביי 
תושבי קרית יואל, ווי בי רבבות תלמידי וחסידי סאטמאר בכל 
וואס שּפירן ַאזַא בַאזונדערן געפיל, חיבה יתירה  קצוי תבל, 
גָארנישט  נישט  זיך  מ׳קען  און  יואל״,  ״קרית  פַאר  נודעת 
עין  מיטצוהַאלטן  ָאנקוועלן  זיך  גענוג  און  דערקוויקן  גענוג 
נישט,  מ׳רועט  שקט!  ולא  נח  לא  איז  יואל  קרית  ווי  בעין, 
מ׳ּפלַאנירט,  נָאר   — נישט  מ׳ּפעניעט  נישט,  מ׳שלָאפט 
מ׳ּפרָאגרעסירט, מ׳מַארשירט, מחיל אל חיל, הולך וגדול, מיט 
מַאסיווע מַאכטפולע שריט און מיט ַא מעכטיגע וויזיע אויף א 

גָאלדענעם בליענדן עתיד, "ואחריתך ישגה מאוד״!

ואת עמלינו אלו הבניני״ם • דער 
שרייענדער נויט פַאר ״הרחבת 
גבולי הקדושה״!

די "הרחבת גבולי הקדושה" אין די מוסדות הק' אין קרית 
יואל איז שוין היינט נישט קיין סוד ב"ה. כי מן המעט אשר 
הי' לפני ויפרוץ לרוב. די אומגלויבליך שנעלע וואוקס, אסאך 
שנעלער ווי גערָאכטן, האט געברענגט דערצו אז מ'איז בליץ-
נאר  מ'האט  וויפיל  און  בנינים,  אלע  אויסגעוואקסן  שנעל 
צוגעקויפט, וויפיל מ'האט נאר צוגעבויעט, שטייט מען היינט 
אין ַאלע  אויסערגעווענליכן ּפלאץ-מאנגעל,  אן  ביי  ווייטער 

ָאּפטיילונגען פון די הייליגע מוסדות.

קרית  העלדישער  דער  הָאט  תקופה,  לעצטע  די  במשך 
יואל׳ער ַאדמיניסטרַאטָאר, הרה״ח ר׳ משה אלי׳ עסטרייכער 
יואל צו ַאזַא בַאגַאבטן דינַאמישן  זכתה קרית  ווָאס  הי״ו — 
מרן  כ״ק  פון  הקודש  בשליחות  הָאט  וועלכער  גענערַאל 

אדמו״ר שליט״א געהויבן די הייליגע מוסדות צו די העכסטע 
ספערן און פַארווַאנדעלט קרית יואל אין ַא סוקסעס-סימבָאל 
 — וועלט  גאנצע  די  פון  ארויף  מ׳קוקט  וועלכע  אויף 
אראּפגעשטעלט ַאז דָאס זוכן א לעזונג פַאר דעם לחץ זו הדחק 
און בויען ַאן עתיד מוז ווערן די סַאמע העכסטע ּפריאריטעט 

אין די קארידארן פון די הייליגע מוסדות. 

דעם  וגדולה״  ״יקר  מעמד  אומפארגעסליכן  ביים 
נדיבי קרית  פון אלע  ויחי, בהתאסף  פארלאפענעם מוצש״ק 
יואל הָאט דער אדמיניסטראטאר ַאדרעסירט די נושא און דַאן 
זיצן און מיר האבן גרויסע  געמָאלדן בשער בת רבים: ״מיר 
פלענער בעזרת ה׳, און די פלענער האלטן שוין אביסל ביים 
ארויסקומען מן הכח אל הפועל, צו קויפן שטחים דא אין דער 
געגנט, בגלילות, וואו ס׳איז דָא די יכולת בסייעתא דשמיא ַאז 

מען קען בויען בנינים אדירים בעזהשי”ת״.

ווירקליך הָאט מען אין די לעצטע חדשים געטון דערין ָאן 
נאכגעגאנגען  מ׳איז  און  דורכגעזיּפט  ערך,  ָאן  און  שיעור  ַא 
ווען די חברי הנהלת  יואל,  צענדליגער שטחים, ארום קרית 
המוסדות פוילן זיך נישט, נָאר גייען נָאך יעדע פָארשלַאג עד 
זיין  ווירקליך  זען און באטראכטן אויב ס'קען  היסוד בה, צו 
נוצליך פַאר'ן צוועק פון די בנינים כבירים ווָאס פעלן זיך אויס 

לטובת הציבור והמוסדות, בכלל ובפרט.

מאת ה' היתה זאת — די 
אויסטערלישע סייעתא דשמיא 
מיט'ן קנין שטח החדש

אפענע  און  קלָארע  די  ארויסגעשיינט  ּפלוצים  האט  דא 
"סייעתא דשמיא" ווָאס בַאגלייט די מוסדות הקדושים למעלה 
מדרך הטבע, ווען ס׳איז ָאנגעקומען צו די הנהלת המוסדות ַא 
זעלטענעם ָאּפפער איבער דעם ריזיגן שטח-קאמּפלעקס ממש 
אין הארץ פון אויסוואקסנדן קרית יואל, וועלכע שּפרייט זיך 
אקער-לאנד״,  ״16  פון  גרויסקייט  קאלאסאלע  א  אויף  אויס 
וואס מ׳הָאט יעצט די מעגליכקייט ָאּפצוקויפן פאר די הייליגע 

מוסדות!

די מעגַא-ּפרָאּפערטי — הַארט אונטער די גָאנזַאזגַא ּפַארק 
 — סטאנציע  אש׳  ׳מצילי  דער  נאך  ראוד  מאונטען  אויף 
געפינט אין דער יוריסדיקציע פון די אידישע ׳ווילעדזש אוו 
סאוט בלומינגראוו׳ ווָאס דָאס איז ַא מורא׳דיגע ווענדּפונקט, 
בַאדייטנדיג בע״ה ַאז די ַאלע לעגַאליטעטן און פָארמַאליטעטן 
וועלן אי״ה קענען פָאראויסגיין מיט דער מַאקסימום טעמּפָא 
און  בַאשטעטיגן  צו  הציבור,  ולטובת  המוסדות  לטובת 
פאראויסברענגען די מַאסיווע אויפבוי פונעם שטח הכביר על 
כל בניני׳ האדירים ווָאס ַאנטשּפרעכט א כלילת יופי, משוש 

קרית יואל רבתי!

ווי  ממש  אויפגעבליצט  תיכף  פארשטענדליך,  האט,  דאס 
דאך  מען  האט  געלעגנהייט  אזא  אויף  הימל,  פון  מתנה  א 
תיכף  זיך  האט  המוסדות  הנהלת  געטרייע  די  געווארט! 
אריינגעווארפן אין דער ארבעט — מיט א שטילקייט הינטער 
ַארויסקומען  ס׳זָאל  ַאז  מיט׳ן מַאקסימום אחריות  קוליסן,  די 
המוסדות  המוסדות  לטובת  ותועלת  תכלית  ריכטיגער  דער 
הק׳ — צו זען וואס מ'קען טון אּפצוקויפן דעם שטח און עס 
אריינברענגען אונטער'ן בעלות פון די הייליגע מוסדות קרית 

יואל. 

אלע  אויף   — פארהאנדלונגען  אינטענסיווע  דורך  מ'איז 
דער שטייגער  ס'איז  ווי  ּפראקטישע אסּפעקטן  און  לעגאלע 
סָארט  דעם  פון  טראנזַאקציעס  ריעל-עסטעיט  גרעסערע  ביי 
— און בַאזונדער הָאט מען פון פָאראויס זיכער געמַאכט אויף 
הונדערט ּפרָאצענט די לעגַאליטעט פון די שטחים צו קענען 
דינען עווענטועל טַאקע פַאר דעם בַאנוץ פון די ריזן בנינים 
ווָאס די הנהלת המוסדות ּפלַאנט אויפצובויען, תיכף ומיד, ָאן 

קיין שום ּפַאנטשער און ָאּפהַאלט בעז״ה. 

במשך די גאנצע צייט האט די הנהלת המוסדות זיך מתייעץ 
כ"ק  העדה  מנהיג  מיט׳ן  שריט  און  טריט  יעדן  אויף  געווען 
ווי  טוט  שליט״א  רבי  דער  ווָאס  שליט"א,  עט״ר  רבינו  מרן 
די  פון  שריט  און  טריט  יעדן  באגלייטן  טַאטע  געטרייער  ַא 
מוסדות, כאשר ישא האומן את היונק. על כל צעד ושעל, אויף 
יעדן טריט אינעם וועג, הָאט אנגעפרעגט דעם רבי'ן שליט"א 
כדת מה לעשות, על כל פסיעה ופסיעה, און ס'איז אודאי אז 
די סייעתא דשמיא און דער חיזוק פונעם גברא דמרא סייעי׳ 
די  רבינו שליט״א האט באגלייט מ'זאל קענען איבערקומען 
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אלע שטרויכלונגען, און בעז"ה ָאנקומען צו אזא גָאלדענעם 
געשעפט.

נכתב ונחתם  — פונעם 
קָאנטרַאקט צום קלָאוזינג אין ַא 
בליץ-שנעלקייט!

המוסדות  הנהלת  די  איז  צוריק  ווָאכן  עטליכע  מיט 
בנין,  דעם  און  שטח  ריזיגן  אויפ׳ן  קאנטראקט״  אין  ״אריין 
מ׳האלט  ווען  ּפלאץ,  אויפ׳ן  דעּפַאזיט  ריזן  א  אראּפלייגנדיג 
ז״ל  חכמינו  ווָאס  כלל  דער  ווי  בשתיקה,  ווייטער  ַאלעס 
לערנען אונז ״אין הברכה שרוי אלא בדבר הסמוי מן העין״, 
ָאנגייענדיג מיט די פָארברייטונגען און פַארהַאנדלונגען צום 
קלָאוזינג שטילערהייט, הָאפנדיג און בעטנדיג אויף הצלחה 

וסייעתא דשמיא.

און  היסטָארישע  די  ּפַאסירט  בעז״ה  הָאט  אינצווישן  דָא 
ּפרעצעדענטלָאזע געשעעניש, ווען אין א בליץ-שנעלקייט פון 
ממש געציילטע ביזנעס-טעג זענען עטליכע פילַאנטרָאּפישע 
מַאגנַאטן, קרית יואל׳ער נגידים, אנטקגענגעקומען די הנהלת 
המוסדות מיט נדבות און הלוואות, ַאזוי ַאז אויפ׳ן בַאשטימטן 
המוסדות  הנהלת  פון  קָאנטע  דער  אין  איז  קלָאוזינג-דַאטום 
געליגן גַאנצע ,$7,500,000.00 זיבן און אהאלב מיליָאן דָאלער 

)!!!( גרייט צו ווערן ָאּפגעשיקט פַאר דעם מקח האדיר!

הרוצה להצליח בנכסיו יטע בהן אד״ר! געציילטע טעג נָאך 
ראש חודש אדר ב׳, דעם היינטיגן מאנטאג ויקרא, נָאכ׳ן זיך 
פַארבינדן מיט כ״ק מרן רבינו שליט״א טעלעפָאניש ָאּפנעמען 
המצויינת  ציון  צום  ַארויפגיין  נָאכ׳ן  און  הקודש  ברכת  דעם 
פון אבינו רועינו רבינו הקדוש זי״ע מייסד העיר והמוסדות, 
הָאט די הנהלת המוסדות ַאריינגעשּפַאנט צום קלָאוזינג, וואו 
לעגַאלן  דעם  געשעפט,  דאס  דורכגעפירט  בעז״ה  מ׳הָאט 
טרַאנספער, אריינצוברענגען די אלע 16 ַאקערלַאנד אונטער'ן 
מבצרי  די  פַאר  דינען  צו  יואל״,  קרית  ״מוסדות  פון  בעלות 
קודש האדירים, צום נחת רוח און אומגעהויערן גליק פון אלפי 

תושבי העיר הגדולה לאלקים!

ווי איבערגעגעבן איז אויף דעם שטח האדיר שוין פַארהַאן 
ערים  אויפבויען  אי״ה  ּפלענער  פולשטענדיגע  קָאנקרעטע 
פַאר׳ן  אדירים  ומבצרים  כבירים  בנינים  ובצורות,  גדולים 
קרית  אין  ציבור  דעם  און  מוסדות  הייליגע  די  פון  געברויך 
ריזן-מעכטיגע  ַא  מיט  סביבותי׳,  אשר  וגלילותי׳  רבתי  יואל 
״חתונה-זַאלן״,  שּפָאגל-נייע  האדיר״,  תורה  התלמוד  ״בנין 
סערוויסעס  פַארשידענע  נָאך  און  שמחות-זַאלן,  קלענערע 

לטובת הציבור!!!

ַאזוי ַארום וועט דער שטח האדיר החדש בעז״ה דינען ווי ַא 
מעכטיגע פעסטונג, ַא שטָאט פאר זיך, מיט ריזן גיגַאנטישע 
שווערע  פַאר  שטחים  און  בנינים  מיט  פַאסיליטעטן, 
די  לטובת  ַארום,  און  ַארום  ערטער״  ״ּפַארקינג  הונדערטער 
אלופי אלפי תושבי העיר קרית יואל און עס וועט הייבן דעם 
כח העיר, דעם כח הציבור, דעם כח המוסדות, עד להפליא, 

והעיר קרית יואל צהלה ושמחה!

והאיש משתאה לה! קרית יואל 
פַארגליווערט פון התרגשות!

ס׳נישט שייך אפילו אין די יעצטיגע קורצע שעה׳ן — פון 
גרייטן  מיר  ווען  ביז  צושטַאנדגעקומען  איז  מקח  דער  ווען 
זיך צו גיין אין דרוק — צו קענען ריכטיג ״פארדייען״ דעם 
באדייט וואס דאס מיינט פאר אונזערע הייליגע מוסדות, וואס 
א ווייטער און הויכער ״שּפרונג״ מ׳האט דא געגעבן, אין אזא 
קורצע צייט, אוועקשטעלנדיג יסודות׳דיג דעם קיום המוסדות 
צו  וועג  דעם  אויספלַאסטערנדיג  און  בעז״ה,  יבואו,  לדורות 

ענדלָאזער הרחבת גבולי הקדושה בעז״ה!

קרית יואל שטייט ערשטוינט פון די נייעס, אין א בחינה 
פון ״והאיש משתאה לה״! מ׳שטייט געפלעּפט! מ׳קען נישט 
און  עררייכונג  איין  פון  ָאטעם״  דעם  ״כַאּפן  צו  זיך  עסּפיען 
גבולי  הרחבת  פרישע  א  צו  פָאראויס  מען  מַארשירט  שוין 
מען,  הייבט  דָא  מען,  קויפט  דָא  מען,  בויעט  דָא  הקדושה; 

אזוי שנעל, אזוי געשווינד, אזוי מַאכטפול, ָאן קיין ָאּפשטעל, 
ַאזוי  פעלזן-פעסט,  ּפלַאנמעסיג,  דורכגעטרַאכט,  ַאלעס  און 
שטַארק אויפגעבויעט פַאר׳ן יסוד ועתיד — ס׳איז דָאך ממש 
״הקול נשמע ׳בכל׳ גבוליך הרחיבי מקום אהלך״ במלוא מובן 

המילה!

ווי דער כח  יראו, מ׳זעט דָאך מיט די אויגן,  כי עין בעין 
הקדושה והאמת בעיר עוז לנו צעבליעט זיך ַאזוי וואונדערליך, 
צעמענטירט  ס'ווערן  און  פארנעם,  מַאכטפולן  אזא  אויף 
ווייטערדיגן שטַאנדהַאפטיגן  ונאמנים פאר'ן  יסודות איתנים 
און פעלזן-פעסטן וואוקס פון די מוסדות, פון דעם ציבור, פון 
גַאנצער שטָאט  פון דער  וואוקס  די  ווָאס בַאדייט  דורות,  די 

קרית יואל רבתי עם!

א  נאך  אלס  קומט  דאס  ווען  גרעניצלָאז  איז  פרייד  די 
ַאזויפיל  פון  קייט  גָאלדענעם  אין  דיַאמַאנט  בליַאטשקענדע 
די  הייבן  צו  תקופה,  לעצטע  די  אין  געשעענישן  ּפָאזיטיווע 
סטַאביליזירן  צו  געביט,  יעדן  אין  ובאיכות  בכמות  מוסדות 
און פארפעסטיגן דעם עצם קום המוסדות, איז דָאך די שמחה 
נאך פילפַאכיג מער! מ׳קוועלט דָאס מיטצוהַאלטן, און מ׳איז 
דַאנקבַאר די מסירת-נפש'דיגע עומדים בראש פון די מוסדות 
הק׳, וועלכע רוען נישט, זיי זענען זיך מקריב חלבם ודמם, צו 
שטיין ביים רודער פון די הייליגע אימּפעריע און ערמעגליכן 
איר ווייטערדיגע בלי און וואוקס, און מ׳איז מתּפלל מעומק 
הלב ״אלקא דרבינו יואל עננו״, דער זכות פונעם צדיק הדורות 
ווָאס הָאט בדם לבבו געגרינדעט די שטָאט מיט אירע מוסדות 
הק׳, יעזור ויגן ויושיע צו קענען ווייטער פָארזעצן מחיל אל 
חיל, ביתר שאת וביתר עז, ביז מ׳וועט שין זוכה זיין צום בנין 

בית מקדשינו ותפארתינו, ומלכינו בראשינו בב״א.

מזל טוב סאטמאר! מזל טוב קרית 
יואל! מזל טוב בלומינגרָאוו! ּוְבׇכל 
ֶלְך ְוָדתֹו  ַבר ַהֶמּ ר ְדּ ִעיר ָוִעיר ְמקֹום ֲאֶשׁ
ׂשֹון ַלְיּהּוִדים! ְמָחה ְוָשׂ יַע ִשׂ ַמִגּ

דעם 
ריזיגן שטח 

המוסדות

מצילי אשמצילי אש

סעווען ספרינגס רד.

סעווען ספרינגס רד.

קינגסווילקינגסוויל

ט
אר

ט וו
אר

פ

ט
אר

ט וו
אר

פ

סעווען ספרינגס רד.

סעווען ספרינגס רד.

מאונטען רד.

מאונטען רד.

ד.
ען ר

אונט
מ

ד.
ען ר

אונט
מ

מאונטען רד.

מאונטען רד.

ביהמ״דביהמ״ד
בית כהנאבית כהנא

שכונת לעמבערגשכונת לעמבערג
המורחבתהמורחבת

שכונת עצי שכונת עצי 
תמריםתמרים

--
קארלסבורגקארלסבורג

שכונת חברוןשכונת חברון
--

ראוונעראוונע

נ.י. סטעיטנ.י. סטעיט
גענזאגע פארקגענזאגע פארק

נענטערע בליק אויף דעם ריזן שטח המוסדות וואו עס וועט געבויעט ווערן בניני המוסדות,
חתונה זאלן און צרכי ציבור, נאכצוקומען די אויסטערלישע גאלאפירנדע וואוקס בלעיה״ר
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 זענען אין די לעצטע טעג אנגעקומען קיין 
צום רחבות’דיגן

הכנסת
בנין

 אורחים

עפענט אויף אייער ברייט הארץ און קויפט א זכות אין ראטעווען אחינו בני ישראל

געלט טאר 
נישט זיין 
קיין אפהאלט! 

פליטים 
אונגארןאוהעל

זיי ווערן ווארעם אפגעווארט מיט להציל
ממות נפשם

ולחיותם ברעב
אש"ל מלא 

רונדע דעם זייגער

Sátoraljaújhely Kossuth út . 31

פלאקערט!
אייראפעאייראפע

בס”ד

אוקריינע
 אידן 

אנטלויפן
 פאר זייער

 לעבן!!

אוקריינע
 אידן 

אנטלויפן
 פאר זייער

 לעבן!!

מען יאגט זיך ארויס פון די ברענענדיגע 
ערד, מיט פחד און טויט-שרעק!

אין א שטורעמישע רעטונג-אקציע
וואס דויערט לאנגע טעג! 

הונדערטער
פילע מאסן פון

אנשים נשים וטף
 ָאן קיין הָאב און גוטס

רופט שוין פאר הצלת נפשות:

מערכת סאטמאר

וועד הכנסת אורחים בעיר אוהעל יצ”ו
הרה''ח רבי יעקב שמשון גאלד שליט''א, יושב ראש      הרה''ח רבי משה פריעדמאן שליט''א, משב''ק

הרה''ח ר' משה הערש רייזמאן הי''ו      הרה''ח ר’ זלמן לייב פעלדמאן הי''ו, משמש     הר''ר שלמה פעלדמאן הי”ו

 718.831.7000  x 3

718 .831. 7000 3
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w w w . p e p p e r m i n t s u p e r m a r k e t . c o m   |   s u p e r m a r k e t k j @ g m a i l . c o m

845.492.8777
33 DINEV RD.
MONROE, NY 10950

* M i n  $ 5 0  p u r c h a s e

Enjoy a 

Free 
Razzle 
milk- 
shake

or

S p e c i a l

MOTZEI 
SHABBOS

Promo valid this Motzei 
Shabbos & next week 
Motzei Shabbos 
(3/5 & 3/12)
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WILLIAMSBURG      BORO PARK      MONROE      MONSEY
8 HAYES CT.4529 16TH AVE. 100 RT.  59

Monsey Mal l
187 RODNEY ST.
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1 Lemberg Ct. I 845-774-2433

Speakers     Mics     keyboards     Horns  

Stands     Ear Piece Monitors  

 all types of adaptors and cables 

ספעציעלע סערוויס פאר גרופעס
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זריזין
מקדימין 

סעיל

B E A T  T H E  P E S A C H  R U S H

F r e e  d e l i v e r y  a f t e r  a l t e r a t i o n s
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vo
tg
ro
up
.n
yc
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בס״ד

מזלא טבא
ו יהלל  במחול  שמו  נריע,  לו  בזמירות  מלהביע,  די  בפינו  אין  ילין  מ 

ג  נערו  בשירים  תהלה,  ומעטה  ששון  בשמן  נגילה,  ושירות  מירו"ת  ז 
ד כבו  כסא  להנחיל  אהבה,  ועבותות  כנה  בידידות  נאוה,  תהלה  ו  ל 
א יחולינו להאירה, בשירה, להאי גברא יקירא, שפר קדמך להחו יא
ט בון וקשוט למעבד, כולו אומר חן וכבוד, פאר המעלות לשבחא ראו י
ב רוך הוא ומעשיו להתפאר, לדבר שבקדושה לבו ער, בעוז וגבורת א 
א ת זוכרי זמירות לנצח במלאכה, בשיר ושבחה, פניו מסבירות אהב ה

דבר אין בפינו ובלשונינו מלה, להביע רגשי לבינו ברון ותהלה, בחדוה ובשמחה, איחולינו להאירה, 
מברכים אנו ברכת מזל טוב בכל לשון אהבה וחיבה, אל מעלת כבוד ידידינו הנאמן שמו הטוב נודע 
כלי  כל  אוצר  סגולה,  עם  אמוני  בתוך  באמונה,  ציבור  בצרכי  עוסק  היקרים,  במעשיו  בשערים, 
חמדה, איש האשכולות, עושה גדולות, לב טוב ואיש חמודות, פאר המעלות ונועם המדות, פועל 

גדולות עושה נצורות, תורת חסד על לשונו כל היום וכל הלילה, יקר הערך, ברוך ומבורך, כש"ת

מו"ה

אברהם יצחק 
הירש

הי"ו

ה ו ד ח ו ה  ר ו א ו  ל ו כ ו  ת י ב א  ל מ ת נ ש ל  ג ר ל

בלידת בנו למזל טוב
ובהאי זמן שמחתו, נביע יקרתו, הוא הגבר בתפארתו, העומד 

לשרת בשם ה' במסירתו, בטוב לבו מטיב לזולתו, לרומם קרן קהלתינו הק׳ 
והתאחדות אברכים כל מגמתו, והכל בסבר פנים יפות ביקרתו, 

ובכן כולנו מברכים לעומתו, בזמן האי שמחה גדולה בביתו 

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו!
ו יחדי  שמו  ונרוממה  והנחה,  ששון  רווח  הצלחה,  במעשיו  ככה,  ה'  יוסיף  ברכה,  מרום  מ 
ג ועונ  נחת  זיתים,  כשתולי  ובניך  דשנים,  בשיבה  לנוב  ברננים,  ישפע  חסדים,  הגומל  ה  ז 
ד וכבו  בפאר  ונהדר  תחת,  עוברת  המים  ואמת  פורחת,  כגפן  אחת,  הברכה  נחת,  רב  רוות  ל 
יא דשמ  בסייעתא  יושר,  בשערי  אושר,  והדורים  הכושר,  שעת  שיהי'  יה"ר  ועושר,  ושר  א 
י ח  קל  יתברך  בעזרתו  וחי,  מזוני  בני  תלת  הני  די,  בלי  עד  וברכות  האי,  בעידן  שפע  ללי  ט 
א גופ  בבריות  כאורה  כחשיכה  בתורה,  אומץ  להוסיף  אורה,  וליהודים  מורה,  יעטה  רכות  ב 
ה כל הימים, בגאולה קרוב  ה'  ה' בכל המובנים, להתענג על  ליהודים, ברכות  ושמחה  ורה  א 

וברכותינו צרופה מעומק לבינו, שאך שמחה וששון ישכון תמיד באהלו, ועוד רבות בשנים, יזכה להמשיך הלאה 
במעשיו הטובים הכבירים והישרים, לאורך ימים ושנים טובים, מתוך נחת דקדושה מבנים ובני בנים, דורות ישרים 
ונאמנים, כשתולי זתים סביב לשלחנים, בבריות גופא ונהורא נפישא מעתה ועד עולם, וכל הזכותים האלו יעמוד לו 
ולזרעו, שימלא ה' לטובה כל משאלות לבו, עדי נזכה לתשועת עולמים, בקרב הימים, ומלכינו בראשינו, ונאמר אמן.

ו רוב פעולותי ומכירים את  המוקירים 

הנהלת הקהלה והתאחדות אברכים

ּן ֵ ְַרנ
י יִצְחָק יָגֵל, אַבְרָהָם

התורה קרן להרמת נמרץ עסקן
הק׳ קהלתינו קדשי ולכל

אברהם יצחק 
הירש

אברהם יצחק 
הירש

אברהם יצחק 
התורההי"ו קרן להרמת נמרץ עסקן

הק׳ לתינו ק לכל
ן
ל
ן

כלכ ו
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נ.ב. אויב האט איר נאכנישט די לוח 
רופט אין אפיס 845.751.0233#8

ם י ר ו פ ן  כ י ל י י ר פ א  ת  כ ר ב ב

אויב דערמאנט איר זיך פורים 
פארנאכטס אז איר האט נאכנישט 

געגעבן מתנות לאביונים און די 
זמן מוצאי פורים קומט שוין אט 
אן, און און איר געדענקט נישט 

די טעל. נאמבער פון צדקת העיר 
אטאמאטישע טעלעפון סיסטעם

קענט איר עס 
טרעפן אויף די 

פרידזשידער ביי 
די לוח הזמנים 
פון צדקת העיר

וויכטיגע 
מעלדונג 
פאר די 
שיכורים!
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ניו יָארק. — אין די טעג זעט מען זייער 
שטַארק דעם כל ישראל ערבים זה לזה" און 
ַאז כלל ישראל זענען "רחמנים בני רחמנים", 
זיך מָאביליזירט  ווען אידן אומעטום הָאבן 
ברידער  ינישע  אוקרַא  זייערע  העלפן  צו 
מָאלדָאווע,  אין  פליטים  זענען   וועלכע 
אוקרַא  ַארום  לענדער  ַאנדערע  און  ּפוילן 
ַאנטלויפן פון דעם  נָאכ'ן סוקסעספול  ינע, 

מלחמה צושטַאנד.
די  פארגעקומען  איז  יָארק  ניו  אין  דָא 
עמוירדזשענסי  ַאן  וואך  פַארגַאנגענע 
די  פון  הויּפטקווארטירן  די  אין  מיטינג 
ָארגַאניזַאציעס  אידישע  "פַאראייניגטע 
די  מיט  )יו–דזשעי–ָאו(  וויליַאמסבורג"  פון 
יהדות  עסקני  גדולי  די  פון  באטייליגונג 
העסקנים  שר  פונעם  בראשות  החרדית, 
והשתדלנים הרה"ח ר' משה דוד ניעדערמאן 

הי"ו, צו בַאהַאנדלען דעם מצב פון די אידן 
אין אוקריינע.

זענען  מלחמה  אנהייב  די  זייט  שוין 
אנגעקומען הילפס–רופן צו די עסקנים פון 
"רב טוב" און איר מנהל הרה"ח ר' משה דוד 
נידערמאן הי"ו, אז מען זיי קומען צוהילף. 
די עסקנים האבן זיך תיכף אריינגעווארפן 
מיט'ן גאנצן אייפער, און במשך די לעצטע 
אסיפות,  עטליכע  פארקומען  זענען  טעג 
ערפארענע  מיט  געזעסן  איז  מען  וואו 
די  צו  פארשטייען  וועלכע  עקסּפערטן 

אימיגראציע געזעצן.
די  אין  מיטינג  עמוירדזשענסי  די  ביי 
מיט  "יו–דזשעי–ָאו"  פון  הויּפטקווארטירן 
די באטיילוגונג פון די גדולי עסקני יהדות 
דוד  משה  ר'  הרה"ח  בראשות  החרדית 
ניעדערמאן הי"ו וועלכע האבן ע"פ הוראת 

שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  פון  הקודש 
אסיפה מטכס עצה געווען וויַאזוי אנצוגיין 
מיט  סיי  אקטיוויטעטן,  הצלה  די  מיט 
און  אוקריינע,  פון  אידן  ארויסראטעווען 
סיי אז זיי זאלן נישט אנקומען אונטער די 
ציוניסטישע "סוכנות". ר' משה דוד שטייט 
דורכאויס די גַאנצע צייט אין טעלעפָאנישע 
פַארבינדונג מיט די ַאקטיווע עסקנים אויפ'ן 
פרָאנט אין אוקרַאינע און אין די ַארומיגע 
לענדער, און מיט'ן הויּפט רב פון קיעוו הרב 
יעקב דוב בלייך שליט"א, צו פַארזיכערן ַאז 
די הצלת נפשות ַאקציעס ווערן חלילה נישט 
ָאּפגעשטעלט צוליב טעכנישע, ּפָאליטישע 

ָאדער פינַאנציעלע אורזַאכן.
לעצטע  די  געווָארן  בַאשטימט  איז  עס 
ַא  אויפשטעלן  דָאס  ַארום  דעטַאלן 
היהדות  שע"י  הצלה"  "וועד  פַאראייניגטע 
ַא  מיט  פַארפיגן  וועט  וועלכע  החרדית, 
נפשות  הצלת  ריזיגע  און  היסטָארישע 
ביז  חרב  פליטי  די  בַאגלייטן  צו  ַאקציע, 

און  ואל הנחלה,  ָאן אל המנוחה  זיי קומען 
אויך אויפ'ן לַאנגן וועג, זיי צו שענקען ַאלע 
בַאדערפענישן אויף דערווייל, אין די פילע 
סטַאנציָאנירט  זענען  עס  וואו  געגנטער 
ַאנטלָאפן  נָארווָאס  זענען  וועלכע  ּפליטים 

פון אוקרַאינע.
טוב"  "רב  קָאנפערירט  גלייכצייטיג 
סטעיט–דעּפַארטמענט  הויכרַאנגיגע  מיט 
מיט  בַאגלייט  בַאַאמטע,  הויז  ווייסע  און 
אויף  אינטערווענץ  ּפָאליטישע  העפטיגע 
פון קָאנגרעס און סענַאט,  ַאלע שטַאּפלען 
זָאל  ווָאס  שריט  בַאלדיגע  דורכצופירן 
שרעקליכן  דעם  צו  לעזונג  ַא  ברענגען 
פליטי  ישראל  בני  אחינו  פַאר  קריזיס 

אוקרַאינע.
די געטרייע שלוחי דרחמנא הָאבן אין די 
קרעפטן  אומגעהויערע  אינוועסטירט  טעג 
און געלטער, דמים תרתי משמע, בַאגלייט 
פאראויסצושטוּפן  שעות,  הונדערטער  מיט 
קענען  וועלכע  ּפרָאצעדורן,  ַאלע  די 

אחינו בני ישראל הנתונים בצרה ובשביה:

קריטישע "הצלת נפשות" אונטערנעמונגען דורך 
עסקני היהדות החרדית אין ניו יאָרק צו ראַטעווען 

צענדליגער טויזנטער ּפליטים פון אוקראַינע 

די צוגעגרייטע טישן אין בנין "הכנסת אורחים" אין שטאט איהעל

דער בנין "הכנסת אורחים" אין שטאט איהעל



Friday March 11, '2227

געדויערן אין פרידנס צייטן גָאר ַא לַאנגע 
ברענט  צייט  די  ווען  יעצט  ָאבער  צייט, 
גייט ַאריין ַאלע כוחות דָאס צו צואיילן און 
ברידער  אידישע  אונזערע  ַאז  ערמעגליכן 
זָאלן נישט דַא רפן ווַארטן קיין איבעריגע 

מינוט. 
אין לויף פון די יעצטיגע טעג זענען די 
עסקנים פַארטון מיט די העפטיגע ּפָאליטישע 
שתדלנות אויף ַאלע פרָאנטן. מען זיצט אויף 
סענַאטָארן  איינפלוסרייכע  מיט  מיטינגען 
פון  זייטן  ביידע  פון  קָאנגרעסלייט  און 
ַאמעריקע,  אין  ַארענע  ּפָאליטישן  דעם 
הויכרַאנגיגע  מיט  פַארהַאנהדלט  מען 
און  בַאַאמטע  דעּפַארטמענט  סטעיט 
הָאט  מען  און  בלינקען,  מיט–סעקרעטערי 
מיט  בַאציאונגען  גוטע  ָאנגעקניּפט  ב"ה 
ביידען  די  אינערהַאלב  פיגורן  וויכטיגע 
ַאדמיניסטרַאציע, צו עפענען די טירן פאר 

די ּפליטים, להצילם ולהחיותם.
די דריי-פַאכיגע עפעקטיווע הצלת נפשות 
אומערמידליך  זיך  קָאנצענטרירט  מיסיע 

אויף דריי בַאזונדערע פרָאנטן:
איילעניש  דער  אין  ַאקטיוויזירן  צוריק 
ּפרָאגרַאם",  "לוטנבערג  סּפעציעלן  דעם 
געווָארן  דורכגעפירט  בשעתו  איז  ווָאס 
דורך "רב טוב", צו שענקען ַא סּפעציעלע 
ר  פַא  דירעקט  סטַאטוס  עמוירדזשענסי 
"אידישע" ּפליטים, זיי צו קענען ַאקָאמָאדירן 
די  ווי  שנעלער  טעווען  רויסרַא  ַא  און 
דרַאסטיש   — בַאפעלקערונג   ַאלגעמיינע 
געווענליך-פַארצויגענע  די  פַארשנעלערן 

ּפרָא צעדור פון געבן פולקָאמע ַאזיל רעכטן 
פַארמָאגן  וועלכע  ּפליטים  טויזנטער  פאר 
פַאראייניגטע  די  אין  קרובים  מיליע  פַא 
פון  טויערן  די  ברייט עפענען  שטַאטן  — 
די ַאמעריקַאנער ַאמבַאסַאדע געביידעס אין 
מָאלדָאווע,  און  אונגַארן  רומעניע,  ּפוילן, 
שנעל  און  אויפנעמען  זָאלן  וועלכע 
בַאשטעטיגן "רעפיודזשי ַאּפליקאציעס" פון 
זענען  וועלכע  ּפליטים  אידישע  מַאסן  די 

פַארווָאגלט אין די ַאלע לענדער.
א  געווארן  ָאּפגעשיקט  איז  גלייכצייטיג 
פאנטאסטישע סומע פאר די רבני אוקריינע 
פאר די הצלה אקטיוועטעטן, און עס ווערט 

אין די טעג געענדיגט די 
להצלת  "וועד  א  גרינדען  פון  ּפלענער 
די  דעקן  העלפן  צו  סיי  אוקריינע",  יהודת 
קאסטן אין אוקריינע, און סיי צו דעקן די 
די  ּפלַאצירן  קענען  צו  פעולות  לעגַאלע 
טוב"  "רב  הנהלת  אמעריקע.  אין  פליטים 
סטעיט– די  מיט  פַארבינדונג  אין  שטייט 

שומער  סענַאטָאר  מיט  און  דעּפַארטמענט 
צו עפענען די גרעניץ פַאר די פליטים פון 

אוקריינע.
פון  הקודש  פקודת  ע"פ  איז  אויך  אזוי 
דער  געווארן  צוגעשטעלט  שליט"א  רבי'ן 
בנין הכנסת אורחים אין אוהעל ווָאס ווערט 
קדישא  חברה  הנהלת  די  דורך  ָאנגעפירט 
וואו די הונדערטער פליטי  דקהל יטב לב, 
זיי  ביז  קָאּפ  איבערן  דַאך  א  האבן  חרב 

טרעפן א מקום מקלט.
טעג  די  פיבערט  אורחים"  "הכנסת  די 

וטף  נשים  אנשים  אידן  הונדערטער  מיט 
אהין  ָאן  קומען  וועלכע  אוקראינע,  פליטי 
זייענדיג אונטער טראומא פון די פחד און 
אין  גייען אריבער  זיי  וואס  לעבנס–שרעק 
אנטלויפן  אידן  די  מלחמה.  די  פון  שאטן 
זיך,  לאזט  עס  וואו  כל  ובחוסר  בעירום 
און  הָאב–און–גוטס  זייער  איבערלאזנדיג 
אנטלויפן מיט די משפחה אנשים נשים וטף.
ָאנגעקומען  זענען  פליטים  הונדערטער 
טעג.  עטליכע  פון  וועג  ַא  אוהעל,  קיין 
בנין  צום  ָאן  קומען  אוקרַאינע  פליטי  די 
און  כל  ובחוסר  בעירום  אורחים  הכנסת 
שלחן  כסא  מיט  ָאּפגעווַארט  ווערן  זיי 
מיט  אויפגענומען  ווערן  זיי  און  מנורה 
ַאלע  מיט  ווַארעמקייט  ברודערליכע  ַא 
ביז  קליידונג  פון  בַאדערפענישן  זייערע 
ַאלע  גלייכן,  דָאס  און  הילף  מעדיצינישע 
עס  און  פליטים  מיט  פול  זענען  שטיבער 
די  אויף  קוקנדיג  נישט  נָאך,  כסדר  קומען 

אומגעהויערע הוצאות.
שטייט  בַא  ווָאס  וועד  געטרייער  דער 
פון הרה"ח רבי יעקב שמשון גָאלד שליט"א 

פריעדמַאן שליט"א  רבי משה  הרה"ח  יו"ר, 
הי"ו,  רייזמַאן  הערש  משה  הר"ר  משב"ק, 
הר"ר זלמן לייב פעלדמַאן הי"ו משמש און 
זיכער  מַאכן  הי"ו,  פעלדמַאן  שלמה  הר"ר 
דָארט  זיין  זָאל  עס  און  המזג  יחסר  שלא 

ברייטערהייט מכל טוב.
אין  איז  קַאמּפיין  עמוירדזשענסי  ַאן 
גַאנג צו שַאפן זָאפָארט שווערע טויזנטער 
האבן  אידן  די  ַאז  פַארזיכערן  צו  דָאלער 
די  ביומו.  יום  דַארפן מידי  זיי  ווָאס  ַאלעס 
עסקנים ווענדן זיך מיט ַא הַארציגן רוף צו 
אידן ַאז געלט קען נישט זיין ָאּפהַאלט! מען 
קען זיך משתתף זיין מיט ַא נדבה דורך רופן 

די ליין אויף 929-299-5522.
בתפילה  מרבה  ווייטער  זענען  אידן 
ובתחנונים פר אחב"י אין די מלחמה זָאנע, 
האט  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ווי  און 
ביי  שבת  פַארגַאענגענעם  דעם  געבעטן 
די שלש–סעודות תורה מען זָאל נישט זיין 
פארנומען מיט די נייעס נאר אויסנוצן די 
צייט צו מתפלל זיין פאר אחינו בני ישראל 

הנתונים בצרה ובשביה.

ביים מסדר זיין די משפחות

נָאטיצן ארום דעם קריזיס מיט די אידישע נָאטיצן ארום דעם קריזיס מיט די אידישע 
זייט 78פליטים אין מזרח–איירָאּפעפליטים אין מזרח–איירָאּפע
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בס״ד

ניין, נישט נאר
אסתר׳ל פאסט.

איך, שרה׳לע, ברוכ׳ל,
און מאמי די אלמנה,

פאסטן אויך ליידער!

?

718.506.1400

דורך אייער מתנות לאביונים פאר משמחי לב
ר פא ט  י י ק יג ט כ י ל א  ן  י י ר א ר  אי גט  נ רע ב

1089 אלמנות און 3877 יתומים
איר קענט אריינגעבן אייער נדבה ביז  5:30 נאכמיטאג אום פורים  און איר 
וועט זיין פארזיכערט אז אייער מתנות לאביונים קומט אן בעצם היום
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הודר'דיגסטע וועג מקיים צ
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בהמלצת גדולי ומאורי 

הדור שליט"א

מתנות
לאביונים

בו ביום
שטיצט 
אלמנות 

ויתומים און 
זייט מזכה 

אייער גאנצע 
משפחה מיט א 

קוויטל ביים 
קבר פון מרדכי 

ואסתר. 

קבר
מרדכי

ואסתר
אין איראן

שיקט אייער
קוויטל צו

פאר איין 
נאמען 

פאר אייער 
משפחה

$36

$120

לאזט אונז נישט 
הונגערן א גאנץ יאר!

CALL 24 HOURS:
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1364-53rd St. Brooklyn NY 11219   F: 718.838.3310  

www.mesamchelev.org
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ער שליסט א 
מארטגעדזש

די סייעתא 
דשמיא און 

הצלחה 
באגלייט אים 
אין אלע זיינע 

וועגן, מיט'ן 
כח פונעם 

הייליגן צדיק

מיט הרה"ק 
פועל ישועות 

מריבניץ 
זצוק"ל

א >לעבן
פון הצ>לחה, שפע,
און שמירה ע>ליונה

! ר ש ק מ ך  י י א ט  י י ז

845.250.1818

ן ג י >ל י י ה ן  ' ט י מ
ע " י ז ר  ע צ י נ ב י ר
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Bringing it all together.

52 Bakertown Road Suit #419
Monroe, NY 10950
info@looprealtyinc.com

נפתלי הירצקא לאנדא
הערש אלימלך ניעדערמאן

Upstate: 845-388-1155  
Brooklyn: 718-925-2262

List with us, 
get Sober 
Results...

ריעל 
עסטעיט 
מיט א 

ניכטערן 
קאפ

ַא שמחת פורים
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בס"ד

ם!
ביו

בו 

 ׳נוכל לקיים
בו מצוות מתנות 
 לאביונים
בהידור רב׳

תפילות האי ר' בנימין הצדיק בעדכם ביומי דפורים

פאר אויטאמאטישן ק.ק. סיסטעם רופט:

718.305.5099

פאר

 $72 
 די גאנצע
משפחה

פאר

$36 
 צוויי
נעמען

ממכתב גדולי וצדיקי דורנו שליט"א

כ״ק מרן מרא דארעא דישראל שליט"א

הגה"צ ר' יעקב מאיר שליט"א

הגה"צ ר' יושע ראזנבערגער שליט"א

כ״ק אדמו"ר חסידי ירושלים שליט"א

הגאון ר' דוד שמידל שליט"א

הגה"צ אב"ד סאטמאר ירושלים שליט"א

הרה"צ

ר' בנימין
פריעדמאן שליט"א

שלטון
הרשע

הכלוא
בכלא
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קרית יואל. — א מאסן שטראם 
און  הונדערטער  שווערע  פון 
יואל  קרית  תושבי  הונדערטער 
רבתי האבן במשך עטליכע שעה'ן 
געשטראמט  אווענט  זונטאג  פון 
ויואל  "קרן  פון  זאלן  די  צו 
מסיבה  ערהאבענעם  ביים  משה", 
היינט  שוין  הייליגן  דעם  לטובת 
"וועלטעב"  בארימטן  וועלט 
אונטערנעמונג למען חולי ישראל.

השתתפות  קאלירפולער  א 
שטרעמונג  און  עלטער  יעדן  פון 
פון  לויף  אין  אנגעזעהן  זיך  האט 
אלע  ווען  שטונדן,  מסיבה  די 
ציל  איינעם  דעם  מיט  קומען 
פארדינטן  דעם  ארויסצואווייזן 
פאר  הטוב  הכרת  און  שעצונג 
ישראל,  כלל  עסקני  געטרייע  די 
וועלכע זענען מוסר נפשם ומאודם 
ישראל,  חולי  די  ארויסצוהעלפן 
דערלייכטן  און  אויפלעבן  זיי  און 
אין זייער שווערן מצב אין וועלכע 
נעבעך  זייענדיג  זיך  געפונען  זיי 
בעטל,  קראנקן  צום  צוגעבינדן 
צווישן די פארכמורעטע שּפיטָאל 
זיי  ווייסע כאלאטלעך,  ווענט און 
אנדערע  אן  צו  ארויסנעמענדיג 
אהיים!  זיך  צו  נעמעליך  וועלט, 
צו  מעגליכקייט  די  זיי  געט  מען 
מיט  אינאיינעם  פארברענגען 
מיטהאלטן  און  פאמיליע,  זייער 
ווירטשאפט  שטוב  טעגליכן  דעם 
פון צווישן די אייגענע פיר ווענט 

אינעם ליבליכן היים.
און  טעג  לעצטע  די  במשך 
געווארן  פארמירט  איז  וואכן, 
צענדליגער  פון  באוועגונג  א 
זיי  צווישן  עסקנים,  חשוב'ע 
זעלבסט  האבן  וועלכע  פילע 
וויכטיגקייט  די  מיטגעלעבט 
קרובי  די  ביי  "וועלטעב"  פון 
וועלכע  אנדערע  און  המשפחה, 
זענען עוסק אין עניני רפואה און 
דאס  וואס  טעגליך  טאג  צו  זעהן 
"וועלטעב"  פון  באדייט  דער  איז 
פאר די חולי ישראל, און מען האט 
אנגענומען א פאראייניגטע מיסיע 
צו 'ראטעווען וועלטעב', אין צייט 
שווער  אזוי  זיך  מוטשעט  זי  ווען 
אויף איר עקזיסטענץ, ובעצה אחת 
אונטערגענומען  בעז"ה  מען  האט 
א אוועקצושטעלן "וועלטעב" מיט 
אויפ'ן  יסוד  שטאנדהאפטיגער  א 

ווייטערדיגן צוקונפט בעז"ה.
ארבעט  אויסגעווענליכע  די 
אין  עסקנים  צענדליגער  די  פון 
די  בעפאר  וואכן  און  טעג  די 
געקומען  שטארק  איז  מסיבה, 
צום אויבערפלאך אין צייט פון די 
זענען  די משתתפים  וואו  מסיבה, 
א  אויף  געווארן  אויפגענומען 
העכסט געשמאקער פארנעם, און 

נתינות  די  אויפצוארבעטן  דערצו 
פון די נדיבים בעם, און פארטיילן 

די רייכע מתנות, גורלות אא"וו.

דער רייכער ּפרָאגרַאם

האבן  געשמאק  א  מיט 
משתתפים  הונדערטער  די 
הערליכן  דעם  מיטגעהאלטן 
ּפרָאגרַאם פון די נאכט, אנגעפירט 
הר"ר  מייסטער–רעדנער  דורכן 
וועלכער  הי"ו,  פעלדמאן  וועלוול 
מינוט  עטליכע  יעדע  צו  האט 
דעטאל  א  נאך  איבערגעגעבן 
"וועלטעב",  פון  געביט  אינעם 
און וואס פאר ַאן אומגלויבליכער 
'מהפיכה' דאס האט געשאפן אינעם 
'הצלת נפשות' במלוא  געביט פון 
ארויסברענגענדיג  המילה,  מובן 
פון  חילוק  די  באדייט  דאס  וואס 
'דערנאך',  און  וועלטעב  'איידער' 
א  "וועלטעב"  איז  כהיום  ווען 
שטאנדהאפטער מציאות, און וועט 
בעז"ה שטיין צו הילף פאר די חולי 

ישראל מיד ולדורות.
דער  האט  פארגעניגן  מיט 
געלעגנהייט  די  געהאט  ציבור 
'וויין  רייכע  די  פון  פארזוכן  צו 
דורך  צוגעשטעלט  טעיסטינג' 
וויינען"  "הערצאג  בארימטע  די 
קעלער",  "וויין  די  מיט  צוזאמען 
דערקוויקט  זיך  מען  האט  דערצו 
מאכלים  געשמאקע  די  מיט 
רייך  אהערגעשטעלט  אויסוואל, 
'אלטר'ס  דורך  בא'טעמ'ט  און 

איווענטס'.

מבשרי אחזה

געווען  איז  בילד  ערהאבן  ַאן 
שעה'ן  די  פון  לויף  אין  זעהן  צו 
צענדליגער  ווען  מסיבה,  פונעם 
זענען  אידן  צענדליגער  און 
יואל  הר"ר  צו  צוגעקומען 
פריעדמאן הי"ו מייסד "וועלטעב", 
די אנדערע חשוב'ע חברי  צו  און 
הנהלת "וועלטעב", ובתוכם העסקן 
שעהנברוין  בעריש  הר"ר  הנמרץ 
וואו  יואל",  קרית  "וועלטעב  יו"ר 
זיך באדאנקען  איז געקומען  מען 
וואס  הילף  געוואלדיגע  די  אויף 
מיטגעלעבט  זעלבסט  האט  מען 
די  פון  איינער  ווען  צייט  אין 
געלעגן  איז  המשפחה  קרובי 
זיך  האט  מען  און  שּפיטָאל,  אין 
איבערצייגט וואו "וועלטעב" האט 
ממש אויפגעראכטן די חולים, און 
זייער  צו  נענטער  געברענגט  זיי 

רפואה בעז"ה.
אזויפיל  הערן  צו  בלויז 

אומגעראכטענע ווארימע 'פידבעק' 
האט  אליין  דאס  באניצער,  די  פון 
און  חיזוק  געוואלדיגע  געגעבן 
"וועלטעב",  הנהלת  די  פאר  עידוד 
ציבור  פונעם  מוט  באקומענדיג 
עבודת  די  מיט  ווייטער  אנצוגיין 

הקודש למען הצלת חולי ישראל.

ישראל קדושים נתבעים 
ונותנים

אנגעזעהן  זיך  האט  שטארק 
הטוב  הכרת  געוואלדיגן  דעם 
צו  שּפירט  ציבור  דער  וואס 
הנהלת  איבערגעגעבענע  די 
נתינות  הערליכע  "וועלטעב", 
געווארן  אראפגעלייגט  זענען 
ביים טישל, ווען דאס ווארימקייט 
פונעם ציבור צו דעם הייליגן צוועק 
גדותיו,  כל  על  איבער  זיך  גיסט 
די  אנגענעם  איבערראשענדונג 
זענען  וועלכע  עסקנים  געטרייע 
און  טישלעך  די  ביי  געזעצן 
נאכקומען  געקענט  נישט  פשוט 
וואס  יונגעלייט  פון  פלייץ  דעם 
נדבות  זייערע  געברענגט  האבן 
נפשות'  'הצלת  הייליגע  אזא  פאר 

אונטערנעמונג.
ַא התרגשות האט ארומגעכאפט 
די עסקנים  ווען חכמי לב — אויך 
נישט גאר פארמעגליכע — האבן 
אפצוקויפן  אונטערגענומען  זיך 
אייגענעם  אן  פון  זכות  דעם 
אויפ'ן ארט  ווען  'וועלטעב סעט', 
ווערט אריינגעקריצט זייער נאמען 
לזכרון  סעט',  'וועלטעב  אויפ'ן 
רייעס  לענגערע  ולנצח.  לעד 
הר"ר  ביי  געשלענגלט  זיך  האבן 
פון  הי"ו  שפיטצער  הערש  ישעי' 
'שפיצערס אינגרעיווינג', וועלכער 
נאכקומען  געקענט  נישט  האט 
ארדערס'  'אינגרעווינג  פילע  די 
וועלכע איז אריינגעקומען אויפ'ן 
פון  נעמען  די  אויסצוקריצן  ארט, 
אויף  בעם  מתנדבים  מאסן  די 

זייער 'אייגענעם וועלטעב סעט'.

הבערה ללה"ב יצאת

דער  איז  פארשטענדליך  ווי 
מסיבה נאר געווען ווי די 'התחלה' 
קַאמּפיין  גרויסארטיגן  צום 
ציבור  גאנצן  דעם  אנצושליסן 
לעבנס  הייליגן  דעם  לטובת 
אין  ווען  אונטערנעמונג,  וויכטיגן 
וואכן  און  טעג  קומענדיגע  די 
וועלן די עסקנים ארומגיין איבער 
און  שטאט  אין  מדרשים  בתי  די 

ָאנקלַאּפן על פתחי נדיבים בעם.
אז  האפן  צום  אודאי  איז  עס 

דער  ווען  איצט  ביז  ווי  גענוי 
ציבור  גאנצן  ביים  ווארימקייט 
"וועלטעב"  לטובת  כגדול  כקטן 
יעדער  איבערגעשטיגן  האט 
ווייטער  דאס  וועט  ערווארטונג, 
ועוז,  שאת  ביתר  זיין  ממשיך 
דעם  פָאראויסצוברענגען 
די  שאפן  צו  ציל,  ענדגילטיגן 
נויטיגע ריזן סכומים וואס פאדערן 
די  מיט  אנגיין  קענען  צו  זיך 
הייליגע ארבעט, לטובת אלע חולי 
קרית  תושבי  און  בכלל,  ישראל 

יואל בפרט.
אוכל  שאדם  דברים  אלו 

פירותיהם... וביקור חולים!

קרוב צו 1,000 תושבים כ"י באַלאַגערן די זאַלן פון 
"קרן ויואל משה" מיט ווארימע שטיצע פאַר "וועלטעב"

גרויסער ציבור פילט איבער ביידע זַאלן אין "קרן ויואל משה"

עסקנים דערשטרייטן שווערליך די מאסן תומכים

העסקן ר' אברהם מאיר מיללער הי"ו נעמט ָאּפ נדבת הציבור

הי"ו,  פעלדמאן  וועלוול  ר'  הרה"ח 
טשערמאן פונעם אווענט
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איז  שטאט  גאנצע  די   – יואל.  קרית 
גרויסארטיגן  אינעם  איינגעשּפַאנט  שוין 
צענטראלע "מתנות לאביונים קַאמּפיין" פון 
וואס  העיר",  "צדקת  קאסע  שטאטישע  די 
גרייט  יָארן,  פריערדיגע  די  אין  ווי  אזוי 
הּפורים  יום  בעצם  אויסצוטיילן  זיך  מען 
די  זיין  צו  מחי'  דערמיט  סכומים,  ריזיגע 
ַאזוי שטַארק  1000 משּפחות וועלכע זענען 

ָאנגעוויזן דערויף. 
ווי  איז  חלוקה"  לאביונים  "מתנות  די 
איז  העיר"  "צדקת  זיך.  פאר  בודזשעט  א 
פעולות  מיט  פַארנומען  יָאר  גַאנץ  א 
פון  געברויך  דעם  נָאכצוקומען  נשגבות, 
די עניי העיר, און טָאג-נָאך-טָאג איז מען 
מיט  נצרכים  די  ַארויסצוהעלפן  פַארנומען 
פַארשידענע הילפס פעולות ווָאס ציט ַאלץ 

ַאריין אין גאר גרויסע סכומים.
דער "מתנות לאביונים חלוקה" איז אבער 
די  צו  צוגָאב  אין  און  זַאך,  בַאזונדערע  א 
מען  פַארטיילט  פעולות,  ַאגַאנץ-יעריגע 
עקסטער גרויסע סכומים בעצם יום הּפורים, 
די  הָאבן  העיר  תושבי  די  וועלכן  דורך 
מעגליכקייט מקיים צו זיין די גרויסע מצוה 
ַאלע הידורים.  פון "מתנות לאביונים" מיט 
ַאזוי ווייסט מען זיכער ַאז דָאס געלט קומט 
ָאן צו ריכטיגע עניים וועלכע זענען טַאקע 
איז  מצוה  די  ַאז  און  דערויף,  ָאנגעוויזן 

אויסגעפירט געווָארן בשלימות.
גרויס  מיט  שוין  גייען  עסקנים  די 
בתי  די  אין  ַארום  טעג  די  אין  ענערגיע 
פונעם  נדבות  די  ָאּפצונעמען  מדרשים 
וועט  ווי אויך ביום הפורים  ברייטן ציבור, 
איבערצוגעבן  מעגליכקייט  די  הָאבן  מען 
אין  עסקנים  די  פאר  לאביונים  מתנות 
העיר  "צדקת  די  ביי  מדרשים,  בתי  די 
טרעקלעך" און פאר די גרוּפעס פון בחורי 
חמד ווָאס וועלן ַארומגיין אין די הייזער צו 

שַאפן געלט פאר דעם ּפרָאיעקט. 
ַאקציע  גרויסַארטיגע  די  ביי  ַאצינד 
הקופה  מטעם  וועט  העיר",  "צדקת  פון 
ַארומפָארן איבער די גַאנצע שטָאט גרויסע 
קענען  וועט  מען  וואו  ּפושקע-טרָאקס 
ַאזוי  ַאריינווַארפן סיי וועלכע סכומים, און 
ַאליינס  צדקניות  נשים  די  וועלן  ַארום 
די  זיין  צו  מקיים  מעגליכקייט  די  הָאבן 
מצוה, דורכ'ן שיקן זייערע בַאשטייערונגען 
ווָאס  טרָאקס"  "ּפושקע  סּפעציעלע  די  אין 
וועלן ַארומפָארן במשך דעם טָאג, און וועט 
נָאך  העיר"  "צדקת  דורך  ווערן  פַארטיילט 
בו ביום, פאר די הונדערטער משּפחות ווָאס 

קוקן ַארויס דערויף בכליון עינים.

און  בחורים  וועלן  איינער,  יעדער  ווי 
קינדער קענען איבערגעבן זייערע סכומים 
וועלן  זיי  ווָאס  לאביונים  מתנות  פאר 
בַאקומען פון די עלטערן, פאר די עסקנים 
פון "צדקת העיר" אין די בתי מדרשים. אויך 
וועלן סיי אינגלעך און סיי מיידלעך קענען 
גרויסע  די  זייערע נתינות אין  איבערגעבן 
ווָאס  העיר"  "צדקת  פון  ּפושקע-טרָאקס 
שטָאט  גַאנצע  די  איבער  ַארומפָארן  וועלן 

ָאּפצונעמען נדבות פון יעדן איינעם.
צוגעשטעלט  זיין  אויך  וועט  עס 
ווָאס  צדקה-ּפושקעס,  מַאסיווע  סּפעציעלע 
ַאלע  איבער  סטַאנציָאנירט  זיין  וועלן 
צענטרַאלע גַאסן פון די שטָאט. די ּפושקעס 
וועלן דָארט שטיין במשך דעם גַאנצן טָאג 
ביז  ביינאכט.  ביז  אינדערפרי  גַאנץ  פון 
דָארט  ַאריינווַארפן  קענען  מען  וועט  דַאן 
וועט  ווָאס  די מתנות לאביונים התחייבות, 
די  פאר  ביום  בו  ווערן  פַארטיילט  אי"ה 

פילצָאליגע משּפחות עניי העיר.
וועלן  מעלדונגען  עקסטערע  אין 
מקומות  ּפונקטליכע  די  ווערן  נתּפרסם 
וואו די מַאסיווע צדקה ּפושקעס וועלן זיין 
געשטעלט איבער'ן טָאג, און ס'איז רַאטזַאם 
גוט איבערצוקוקן די רשימה, ַאפירצוזוכן די 
צדקה-ּפושקע,  די  פון  לָאקַאציע  נאנסטע 
ַאזוי צו פַארזיכערן ַאז יעדער איינער פון די 
מעגליכקייט  ברייטע  די  הָאט  משּפחה  בני 

מקיים צו זיין איינס פון די מצוות היום מיט 
ַאלע הידורים.

וועט  ּפורים,  טָאג  גרויסן  דעם  במשך 
הרה"ח  הקוּפה  מנהל  ענערגישער  דער 
משה  אלטר  הרב  ואנשים  אלקים  משמח 
קליין שליט"א ַארומגיין ווי ַאלע יָארן בבתי 
נדיבים בעם, ָאּפצונעמען גרעסערע נתינות 
גלייכצייטיג  און  העיר,  עניי  די  לטובת 
משמח צו זיין אין די הייזער ביי די סעודות 
שמחת  א  ַאריינצוברענגן  היום,  במשך  און 

ּפורים אויף זיין אייגענַארטיגן שטייגער.
פון  גאסן  די  אין  אנזען  זיך  וועט  אויך 
שטאט די "מאבילס" מיט בחורי חמד וואס 
וועלן ארומגיין טאנצן און משמח זיין אין די 
הייזער פון נדיבי עם, אויפצוטרייבן שיינע 
וועלכע  העיר,  ועניי  נצרכי  פאר  נתינות 
באקומען א גאנץ יאר און סּפעציעל פורים 
פון די ברייטפארצווייגטע שטאטישע קאסע 

"צדקת העיר".
במשך ימי הפורים וועלן זיין אין די בתי 
וועלן  וואס  גבאים  און  עסקנים  מדרשים 
און  שחרית  מניני  די  צווישן  ארומגיין 
צאמנעמען געלטער פארן שטאטישן קאסע, 
ווי מ'וועט קענען געבן "מתנות לאביונים" 
ווייל  ודייני העיר שליט"א,  כפי פסק רבני 
יום  בעצם  פארטיילט  ווערן  געלטער  די 

הפורים.
באזונדער וועלן די עסקנים לייגן געוויכט 

ארומצוגיין בי די מניני תפלת שחרית נָאכ'ן 
מגילה ליינען, וויבאלד מען מאכט די ברכת 
דערמיט  און  ליינען,  מגילה  ביים  שהחיינו 
פון  די מצוה  אינזין האבן  דארף מען אויך 
היום,   מצות  שאר  און  לאביונים"  "מתנות 
אזוי אז מען וועט שוין האלטן נאכן שהחיינו 
פאר די מצוה פון געבן געלט פאר אביוני 

ועניי העיר.
צו  העיר  תושבי  פאר  ראטזאם  איז  עס 
דעם  פארלאזט  מען  איידער  מאכן  זיכער 
אריינגעלייגט  האט  מען  אז  המדרש  בית 
העיר"  "צדקת  אינעם  לאביונים  מתנות 
ּפושקע, ווייל זייער ַאסַאך מָאל מַאכט זיך ַאז 
אום ּפורים טרעפט מען נישט געהעריג קיין 
עני, און מ'קען זיך ַארומדרייען ָאנגעצויגן 
פון דעם ַאליינס, נישט וויסנדיג אויב מען 
הָאט געהעריג מקיים געווען די מצוה ווָאס 
מען קען מקיים זיין נָאר איינמָאל אין יָאר. 
מען  אז  פארזיכערט  מען  איז  אזוי  אבער 

פירט דורך די מצוה לכל הדעות.
וויבאלד די יום הפורים איז זייער קורץ, 
פארנומען  זייער  איז  איינער  יעדער  און 
מיט די מצוות היום, משלוח מנות, סעודות 
העיר"  "צדקת  הָאט  דערפאר  וכו',  פורים 
"סווייּפ  גרויסן  דעם  אונטערגענומען 
די  פאר  מעגליכקייט  א  מיט  קַאמּפיין" 
זיך  פָאראויס  פון  איצט  שוין  תושבים, 
שטָאטישע–קַאסע  די  ביי  איינצושרייבן 
דורך  סכומים  די  איבערגעבן  שוין  דורך 
וועלכן  סיי  דורך  ָאדער  קרעדיט–קַארד  א 
אופן, און צו מַאכן די עסקנים ַאלס שלוחים 
דָאס איבערצוגעבן בו ביום פאר די משּפחות 

הנצרכות,
ָאנשליסן  זיך  ווילן  ווָאס  העיר  תושבי 
ַאריינרופן  קענען  העיר,  עניי  די  לטובת 
קרעדיט–קַארד  א  מיט  העיר",  "צדקת  צו 
נומער  גרינגע  די  אויף  שעה.   24 נומער 
845.777.9991 און עס וועט אי"ה איבערגעבן 
ווערן פאר עניים הגונים בעצם יום הפורים. 
יעצט  פון  נאמבער  דעם  אויף  רופן  מקען 
מינוט...  לעצטע  די  אויף  נישט  )ווארט 
די  פאר  מינוט   5 ביז  יעצט..(  שוין  )רופט 
פורים  מוצאי   8:13 הכוכבים  צאת  פון  זמן 

ביינאכט. 
די תושבי העיר זענען ַאלע מלאים תודה 
וברכה פאר די עסקנים פון "צדקת העיר", 
די  ַאלע תושבים מיט  זענען מזכה  וועלכע 
געווַאלדיגע מצוה, ווָאס וועט זיכער משּפיע 
ּפורים  פרייליכן  א  איינעם,  יעדן  פַאר  זיין 

און א לוסטיגן תמיד.
ומתנות לאביונים בו ביום.

שהחיינו והגיענו, עס איז פורים אין קרית יואל: 

די שטאט שּפאַנט נענטער צו ריזיגער "מתנות לאביונים" חלוקה בעצם יום 
הפורים דורך די צענטראלע שטאטישע–קאסע "צדקת העיר" קרית יואל רבתי

 1246 1000 משפחות העיר וועלן ערהאלטן ַאן ענוועלָאּפ ביום הפורים מיט אונזער מתנות לאביונים! —  איבער  גרעסטע מתנות לאביונים: 
קרעדיט קארטלעך: קרוב צו 1300 תושבי העיר האבן שוין אריינגעגעבן זייער קרעדיט קארטל צו "סווייּפן" מתנות לאביונים ביום הפורים! — 
אנשים ונשים, גרייט יעצט ָאן: ווַארט נישט! פורים איז א פארנומענע טאג, גיט יעצט אריין אייער קארטל אויפ'ן 24 שעה טעלעפָאן–סיסטעם 
ביז'ן זמן מוצאי פורים — פורים קען מען אויך... ביום הפורים וועלן ארום פארן "פושקע טראקס" מזכה צו זיין אנשים נשים וטף מיט אמת'ע 

מהודר'דיגע "מתנות לאביונים", אויך ווערן אינסטאלירט "צדקה ּפושקעס" אין פילע צענטראלע גאסן

צדקת העיר רופט צום ציבור: ביטע גיט 'גרויס' געלט, כדי צו דעקן די גאנצע 'גרויסע' חלוקה בו ביום!

"צדקת העיר" קאנפערירט מיט די 'יונייטעד סטעיטס פָאסטעל סערוויס' בַאַאמטע
 ביי די גרויסע חלוקה
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w w w . p e p p e r m i n t s u p e r m a r k e t . c o m   |   s u p e r m a r k e t k j @ g m a i l . c o m

845.492.8777
33 DINEV RD.
MONROE, NY 10950

BAKED SALMON
FULL SIDE OR HALF SIDE - 4 FLAVORS

• SIMPLY SALMON   • HONEY MUSTARD
• PISTACHIOS CRUSTED   • SESAME TERIYAKI

LOX & 
SABLE

WHOLE FISH, 
LOX & SABLE

CUT-UP FRUIT 
PLATTER

ORDER 
NOW

EXQUISITE 
FOOD 
PLATTERS

ם
רי
פו

לכבוד

Deadline: Sunday (Mar. 13) 1:00pm

PLEASE CALL TO  
ORDER IN ADVANCE.

STUFFED 
SMOKED 
FISH, 
SLICED 
LOX



Friday March 11, '2237
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וועכענטליכע אויסגאבע פאר די גאנצע פאמיליע  

תורה • חסידות • ידיעות • מידות טובות • מעשיות • היסטאריע • אינטערוויוס • שילדערונגען • קאמיקס

718.305.5863 EXT. 2

subscriptions@deevoch.com

deevoch.com

סובסקרייבט אייך יעצט

ס
ע
ב
א
אויסג סרייכע

לט
א
ה
ינ
א

עפעס פאר יעדעם
פון גרויס ביז קליין



Friday March 11, '2239

בס"ד

FOR
LEASE

 ABRAHAM LOWY  
845.782.0205 X113

abraham@mkrealtyusa.com

CONTACT OUR COMMERCIAL TEAM LEADER:

• 8K-21K SQFT
• UP TO 25FT. CEILING HEIGHT
• HIGH POWER

NEW LISTING!

INDUSTRIAL SPACE 
AVAILABLE 
ON THE 9W BY THE BORDER OF 
NEW WINDSOR & NEWBURGH. 

M K

128 SOUTH ROBINSON AVE NEWBURGH NY

$9.5 PER SQFT.  modified gross asking
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845.492.8777  |  SUPERMARKETKJ@GMAIL.COM  |  33 DINEV RD.

Wednesday 
 (תענית אסתר)

&
Thursday 

(פורים)

OPEN 

24
HOURS

*No Returns or Delivery on Purim
**App orders placed till 7am on purim 
will be delivered, orders placed after 7am 
will only be collected & can be picked up. 

YES! WE'RE 

OPEN 
PURIM



Friday March 11, '2241

845-629-5186845-662-1849N o t  r e s p o n s i b l e  f o r  t y p o g r a p h i c a l  e r r o r s

        
845-309-7262

The

group

צו פארדינגען

פרייליך און
צופרידן

צו פארקויפן
 א פרייוועט הויז יעצט געווארן

 עוועילעבל אין הארץ פון בלומינג גראוו,

 רעדי אריינצומופן, סעקשאן 8 אקעי,

ערנסט פאראינטרעסירטע רופט שוין

 כ 845-544-3732  אדער 845-309-7262 

 א פרייוועט הויז יעצט געווארן עוועילעבל אין

 הארץ פון בלומינג גראוו, רעדי אריינצומופן,

 רופט שוין 845-544-3732  אדער 845-309-7262

 א פרייוועט הויז יעצט געווארן אין הארץ פון

 בלומינג גראוו, מיט גוטע אינקאם, פון אפיס

און רעזידענשעל845-629-5186

 א פרייוועט הויז גרויסע צומערן אין מאנרא,

גוטע קאנדישאן 845-629-5186

 א פרייוועט הויז אין טאון אוו מאנרא,

 רעדי אריינצומופן, סעקשאן 8 אקעי,

ערנסט פאראינטרעסירטע רופט שוין

 כ 845-629-5186 
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50 יָאר זייט די פטירה פון ַא לעגענדַארן הצלה–עסקן
העלדן- לעגענדַארסטע  די  פון  איינער  געווארן  נפטר  איז  עס  זייט  יאר   50 ווערט  ב'  אדר  ז'  דָאנערשטָאג  היינטיגן  דעם 

געשטאלטן אין דער געשיכטע פון לעצטן חורבן און איינער פון די עמודי-התווך פון די הצלה-באמיאונגען פאר די אידן אין 
עמק-הבכא ר׳ יעקב גריפעל זצ׳׳ל.

ר' יעקב גריפעל ז"ל, ַאן ַאנטיניער חסיד, איז געווען ַאן ָאּפשטַאמיגער פון א חשוב׳ער חסיד'ישער משפחה אין באריסלאוו, 
גאליציע. אליין אויך א גרויסער ירא-שמים און ווארימער איד, איז ער דערצו געווען א געלערנטער אויף פיל געביטן.

פאר די ברייטערע מאסן, בפרט פאר דעם יונגערן דור, איז דער נאמען פון כמעט ווי אומבאקאנט. אפילו בחייו איז ער נישט 
געווען צופיל מפורסם צווישן די מאסן. ביז צו זיין פטירה, איז זיין נאמען זעלטן ווען דערמאנט געווארן אין דער ּפרעסע. ער 
איז אפילו פארבליבן א געהיימניס פאר פילע הונדערטער וואס זענען דורך אים – אדער א דאנק אים – געראטעוועט אדער 

געהאלפן געווארן. אזוי איז אויך געווען זיין רצון.
קיין  געווארן  פארוואגעלט  איז  ער  אז  געפירט,  אזוי  השגחה  די  האט  אויסגעבראכן,  איז  וועלט-מלחמה  צווייטע  די  ווען 
וואו ער  ּפוילן,  אין  זיין משפחה  קיין ארץ-ישראל. ער הָאט איבערגעלאזט  צו ראטעווען  זיך באוויזן  פון דארט  און  רומעניע 
הָאט נעבעך פַארלוירן זיין ווייב און קינדער אין ווַארשע. באלד נאך זיין אנקומען קיין ארץ-ישראל האט ער גענומען אלארמירן 
זיינע  הערשאפט.  דייטשער  דער  אונטער  לענדער  די  אין  אידן  די  פון  גורל  ביטערן  דעם  וועגן  ישוב  אידישן  דארטיגן  דעם 
אומאויפהערליכע אלארמען האבן פיל בייגעטראגן דערצו, ַאז אין תש"ב איז אין ארץ-ישראל געשאפן געווארן א פאראייניגטער 

״וועד-ההצלה״ פון אלע אידישע גרוּפעס.
פון ארץ ישראל איז ער צוריקגעפָארן קיין איסטַאמבול וואו ער הָאט זיך אינגַאנצן מקדיש געווען פַאר הצלת ישראל. ער 
איז געווען אויסגערופן מיט'ן שיקן וויסנשַאפטליכע ידיעות, געלטער און העלפן שַאפן סערטיפיקַאטן. ער הָאט געַארבעט 
ווייסמַאנדל  בער  מיכאל  רבי  הגה"צ  מיט  פַארבונדן  געווען  טעגליך  ממש  איז  און  ע"ה  אייז  ישראל  חיים  ר'  מיט  אינאיינעם 
און  סַאטמַאר  קיין  זי"ע  הקדוש  רבינו  מרן  מיט  פארבינדונג  נאענטע  אין  געשטאנען  גריפעל  יעקב  ר'  איז  אויך  ַאזוי  זצ"ל. 

צוזאמענגעארבעט האנט–ביי–האנט למען הצלתן של ישראל.
צו דער געלעגנהייט פון זיין -50טער יארצייט. ווילן מיר זיך ָאּפשטעלן אויף ַא קָאנדענסירטן אופן איבער זיין הצלה-ארבעט, 
די  איז  בעיקר  וועלט–מלחמה,  צווייטע  די  פון  געשיכטע  דער  אין  היסטאריש-חשיבות  גרויס  א  אליין  זיך  פאר  האט  וואס 
דורכגעפאלענע שליחות פון יואל בראנד צו ראטעווען די אונגארישע אידן און אויך מעגליך די פארבליבענע אידן אין אנדערע 

לענדער.

די דורכגעפַאלענע שליחות פון יואל ברַאנד

האבן  גריפעל  יעקב  ר'  פון  הצלה-טעטיגקייטן  די 
געווען  זענען  און  קאנטינענטן  עטליכע  ארומגענומען 

קָאנצענטרירט זיך אין דריי תקופות. 
מלחמה,  דער  בעת  תקופה  די  געווען  איז  ערשטע  די 
פון  געקומען  איז  ער  ווען   ,'943 פון  פרילינג  פון  אנפאנגנדיג 
פון  שליחות  אין  טערקיי  איסטַאמבול,  קיין  ישראל  ארץ 
אגודת ישראל, און געווארן א טייל פון דער א.ג. ״מועצה״, וואס 
דער ״ועד הצלה״ פון דער ״אידישער אגענץ״ האט עטאבלירט 
אין איסטַאמבול בכדי פון דָאזיגן נייטראלן לאנד צו ארבעטן 
אלס  לַאּפעס.  דייטשע  די  אין  אידן  די  פון  הצלה  דער  פאר 
אין  גריפעל  יעקב  ר׳  האט  ישראל  אגודת  פון  פארטרעטער 
זיך  הצלה״  ״ועד  איסטַאמבול-אגענטור  דערמאנטער  דער 
אזא  מיט  איבערגעבנקייט,  אזויפיל  מיט  אויסגעצייכנט 
מסירת-נפש און אויך מיט אזויפיל איינפעלערישקייט, אז די 

געשיכטע זיינע לייענט זיך ממש מיט א פארכַאּפטן אטעם.
די הויּפט-איניציאטיווע פאר שאפן דעם פאראייניגטן ״ועד 
הצלה״ )נישט אויסמישן מיט דעם אמעריקאנער ״ועד-הצלה״ 
קערּפערשאפט(,  ריין-ארטאדאקסישע  א  געווען  איז  וואס 
דעריבער  ישראל.  אגודת  דער  פון  געקומען  פאקטיש  איז 
געווען  נישט  פריער  איז  זי  הגם  ישראל,  אגודת  די  אויך  איז 
)אונטער  ישוב  פון  אינסטאנצן  אידישע  די  אין  פארטרעטן 
געווען  יא  אגענץ״(  ״אידישער  דער  פון  פירערשאפט  דער 
און  הצלה״  ״ועד  ארץ-ישראל׳דיגן  דעם  אין  פארטרעטן 

גענומען ַאן אקטיוון אנטייל אין איר ארבעט.
באשלאסן  האט  הצלה״  ״ועד  ארץ-ישראל׳דיגער  דער  ווען 

אידישער  דער  פון  פארטרעטערשאפט  די  פארוואנדלען  צו 
פון  פארזיץ  אונטערן  )טערקיי(  איסטַאמבול  אין  אגענץ 
אין  הצלה-ארבעט  פאר  אגענטור  ַאן  אלס  בַארלַאס,  חיים 
איירָאּפע, האט די אגודת ישראל באשטימט ר' יעקב גריפעל 
איסטַאמבול  אין  אגענטור  דער  אין  פארטרעטער  איר  אלס 
צייט  קורצע  א  ״מועצה״(.  נאמען  דעם  באקומען  האט  )וואס 
שּפעטער האט אויך די רעוויזָאניסטישע ּפַארטיי )וועלכע איז 
דעמאלט נישט געווען פארטרעטן אין דער אידישער אגענץ( 
דעלעגירט קיין איסטַאמבול איר׳ס א פארטרעטער אין דער 

ּפערזָאן פון יוסף קלארמאן.
דערמאנטער  פון  איינער  געווען  בלויז  איז  ער  כָאטש 
״מועצה״, איז ער נאך א קורצע צייט דארט געווארן ַאן הצלה-

אינסטיטוציע פאר זיך אליין, מיט זיין וויזיע און שוואונג און 
ָאפפערוויליקייט,  און  זיין אהבת-ישראל  בעיקר טאקע מיט 
האט ער זיך נישט באגרעניצט צו דער רוטינער ארבעט פון די 
פארגעשריבענע ּפרָאגרַאמען, נאר אנגעשלאגן פארבינדונגען 
בצרה  געווען  איז  איד  א  נאר  וואו  וועלט.  גאנצער  דער  מיט 
נאר  וואו  און  זארג,  ּפערזענליכע  זיין  געווארן  ובשבי׳, איז ער 
אין ַאן עק וועלט, וואו עס איז געווען א מעגליכקייט אים צו 

ראטעווען, האט דארט אהין דערגרייכט זיין באמיאונג.
ר׳  הרב  וואס  אז  פעסטצושטעלן,  רעכט  מיט  נאר  איז  עס 
בראטיסלאווא  אין  געווען  איז  זצ״ל  ווייסמאנדל  מיכאל-בער 
שווייץ,  דער  אין  געווען  איז  שטערנבוך-משפחה  די  אדער 
איז ר׳ יעקב גריפעל געווען אין טערקיי )למעשה איז טאקע 
קיין  אנקומען  זיין  פון  טאג  ערשטן  פון  גריפעל  יעקב  ר׳ 
טערקיי געשטאנען אין כסדר׳דיגן קאנטאקט מיט ר׳ מיכאל 
שווייץ,  דער  אין  און  סלאוואקיי  דער  אין  ווייסמאנדל  בער 

)פריער מיט ר׳ חיים ישראל אייז ז״ל( און שּפעטער מיט דער 
שטערנבוך משפחה.

ווי קומט עס ַאז ּפונקט ר' יעקב גריפעל, איז געווארן דער 
אגודה- פארטרעטער אין דער אגענטור, טראצדעם וואס ער 
האט קיינמאל פריער נישט באקליידט סיי–וועלכן אמט אין 
דער אגודת ישראל? דער ענטפער איז: עס איז געווען ר' יעקב 
ישראל  ארץ-  קיין  אנקומען  זיין  זינט  האט  וועלכער  גריפעל 
נישט אויפגעהערט מאנען א פאראייניגטן פרָאנט פאר דער 
הצלה פון די אידן אין איירָאּפע. און ווען אזא קערּפערשאפט 
איז געשאפן געווארן, איז נאר געווען רעכט אים צו באשטימען 
אלס דעם ּפאסיגסטן פאר אט דער שליחות ״קריינא דאגרתא 

ליהוי פרוונקא״...
*

באריכות  שילדערן  צו  באגרעניצט  צו  דא  איז  ּפלַאץ  דער 
אומקום  פון  אידן  אונגַארישע  די  רַאטעווען  צו  ּפרואוו  דעם 
מיר  )ווָאס  פירער  ציוניסטישע  די  פון  שטערונגען  די  און 
מיר  ווילן  דא  געלגענהייט(.  נָאעענטע  ַא  ביי  טָאן  צו  הָאפן 
זיך בלויז ָאּפשטעלן, אויף ר׳ יעקב גריפעל׳ס באמיאונגען אין 
טערקיי פאר דער הצלה פון אידן אין אונגארן, סלָאווַאקיי און 
די  פון  חדשים  פיל  פאר  אז  אויך,  איז  פאקט  דער  רומעניען. 
אין  פארברענגט  האט  גריפעל  יעקב  ר׳  וואס  יאר,   3 העכער 
לענדער  יענע  אין  אידן  ראטעווען  דאס  איז  איסטאמבול, 

געווען כמעט ווי דאס ערשטע אויף זיין סדר-היום.
אלס פארטרעטער פון אגודת ישראל האט ר׳ יעקב גריפעל 
הצלה״  ״ועד  איסטַאמבול-אגענטור  דערמאנטער  דער  אין 
אזא  מיט  איבערגעבנקייט.  אזויפיל  מיט  אויסגעצייכנט  זיך 

מסירת-נפש און אויך מיט אזויפיל איינפעלערישקייט. 
איסטַאמבול  אין  ״מועצה״  דער  אין  דעלעגאטן  אלע  פון 
פון  פארשטייער  פארטרעטן  געווען  זענען  עס  וועלכע  אין 
דער  געווען  יעקב  ר׳  איז  ארגאניזאציעס,  אידישע  אלע 
געווען  מודה  האבן  דערין  פלייסיגסטער.  און  טיכטיגסטער 
נישט  רעכט  איז  ער  קעגנער.  אידעאלישע  זיינע  אפילו 
דארט  ער  איז  נאכט  און  טאג  געגעסן.  נישט  און  געשלאפן 
געווען וואך צו די צרות און די סכנות פון די אידן אין די לענדער 

וואס זענען אקופירט געווען דורך דייטשלאנד.
ער  איז  אידן,  טויט-באדראטע  צום  די  ראטעווען  צו  כדי 
אנגעהאלטן  און  אמעריקע  מיט  קאנטאקט  אין  געשטאנען 
בער  מיכאל  רבי  הגה"צ  מיט  פארבינדונגען  אונטערערדישע 
און  אייז  ישראל  חיים  ר׳  מיט  ּפרעשבורג,  אין  ווייסמאנדל 
אנדערע  פיל  מיט  און  שווייץ  דער  אין  שטערנבוך'ס  די  מיט 
טעטיג  געווען  זענען  וואס  פאקטארן  און  ּפערזענליכקייטן 

פאר הצלת ישראל.
וויכטיגסטער  דער  געווען  גריפעל  יעקב  ר׳  איז  ערשטנס, 
מיכאל  רבי  הצדיק  הגאון  צווישן  מענטש  פארבינדונגס- 
וועלכער  מיט  ישראל,  ארץ  מיט  זצ"ל  ווייסמאנדל  בער 
אפיציעלע  קיין  האבן  געקענט  נישט  האט  סלָאווַאקיי  די 
ּפָאסט-פארבינדונג. פאר רבי מיכאל בער איז דאס געווען ַא 
געוואלדיגע חשיבות, ווייל ער האט נישט ַאלץ געהאט דעם 
הצלה-שליחים  ביוראקראטישע  אנדערע  די  צו  צוטרוי  פולן 
אין איסטאמבול. ָאבער אין ר׳ יעקב גריפעל האט רבי מיכאל 
ּפלַאץ.  ריכטיגן  אויפ'ן  מענטש  ריכטיגן  דעם  געפונען  בער 
הגם זיי האבן זיך קיינמאל פריער ּפערזענליך נישט געטראפן, 
האט רבי מיכאל בער פון דער ערשטער מינוט געהאט דעם 
זעלבער  דער  צו  גריפעל.  יעקב  ר'  צו  פארטרויאונג  גרעסטן 

וחם השמש ונמס
די  מיט  היסטאריע  מאל  צווייטע  דאס  געבראכן  שבת  פארגאנגענעם  דעם  הָאט  יארק  ניו 
מעכטיגע בליזַארד ווען עס איז געפאלן קרוב צו 30 אינטשעס שניי אין סענטראל ּפַארק, וואו מען 

רעכנט געווענטליך די שניי ביי א גרויסן ליידיגן שטח.

ווי  געגרייט  ווייניגער  טאקע  זיך  האט  מען 
אנגעקומען,  נישט  איז  די שניי  ווען  יאר  פאריגעס 
אבער היי יאר איז די שניי יא אנגעקומען און מיט א 
שטורעם. די וועטער עקסּפערטן הָאבן שוין נישט 
געווָאלט  פָאראויסזָאגן דעם וועטער און הָאבן נָאר 
געווָאנדן  וועטערס,  סָארט   2 פָאראויסגעשַאצט 
איז  שניי  די  ווען  גיין.  וועט  ווינט  דער  ווי  לויט 
שטַארקער  ַאביסל  געקומען  עס  איז  ָאנגעקומען 
ווי גערָאכטן און היבש ּפַארלַאזירט די שטָאט. דער 
עמוירדזשענסי  ַאן  דערקלערט  הָאט  גָאווערנָאר 
צו  נָאכמיטָאג  שבת  פון  פַארבָאטן  און  צושטַאנד 

פָארן אויף די רָאודס, בריקן און טונעלן.

שניי,  ַא  געפאלן  אויך  איז  יואל  קרית  אין  דא 
אין  שניי"  "קליינער  ַא  שוין  הייסט  דָאס  אבער 
יואל  פַארגלייך צו די שטָאט. דָאסמָאל איז קרית 

נישט געווען קיין מיוחס מיט די גרויסע שנייען...

ווארימע  ָאנגעקומען  זענען  ווָאך  די  ווי  ַאזוי 
שניי– די  אז  ערווארטעט  ווערט  טעמּפערַאטורן 

אוועקנעמען  לאנג  צו  נישט  וועלן  בערגלעך 
האט  יואל  קרית  וואס  פון  ּפלעצער  ּפַארקינג 
בתי  די  ביי  סיידן  מאנגעל,  קיין  נישט  ממילא 
ביורען,  ווען  פארעסט,  אויף  צענטער  מדרשים 

אוהעל, גארפיעלד...

שטורעם  דער  אז  איז,  אינטערעסאנט  גָאר 
שניי  אינטש  איין  קיין  איבערגעלָאזט  נישט  האט 
וועלכע זענען געווענליך  ַאּפסטעיט רַאיָאן  אין די 
סטעיט  יָארק  ניו  אין  ראשונים"...  "עשרה  די  פון 
יואל'ער  קרית  ווי  שנייען.  העכערע  באקומען  צו 
רוט–17  דעם  ארויפגעפָארן  זענען  ווָאס  אידן 
אויפ'ן ריכטונג פון מידעלטַאון און ווייטער, זענען 
ערשטוינט געווָארן צו זען ווי די דָארטיגע רָאודס 

זענען זייער גוט געשארט פון שניי...

)ל(מה יאמרו הגוים?
 איינע פון די גרעסטע פינַאנץ פירמעס אין אמעריקע און ארום די גאנצע וועלט, האט ערשטוינט 
"וואל סטריט" און די באנק אינדוסטריע מיט א שטרענגע מעסעדזש פאר אלע ארבייטער פון 

אויבן ביז אראפ: ארָאּפלייגן דעם סמארטפאון...!

דאס איז געקומען פון נישט קיין אנדערן ווי מר. דזשי דיימאן, דער הויּפט ָאנפירער פון "טשעיס" 
באנק, און די "דזשעי. פי. מארגען" פינאנץ אימּפעריע.   די אינציאטיווע ווערט גערופן "ארָאּפלייגן 
דעם ּפענסיל", צו געבן א מעסעדזש פאר די איינגעשטעלטע אפילו אין די העכסטע ראנגען אז 

דער דזשאב איז נאר א דזשאב, און פאמיליע איז דער צענטער פון א מענטש'ס לעבן.

שוין צוויי יאר צוריק האט "טשעיס" איינגעמָאלדן אירע ארבייטער, אז אויב מען שּפירט ַאז די 
ארבייט נעמט אוועק פון די אייגענע פאמיליע, זאל מען באלד זאגן פַאר'ן מענעדזשער און מ'וועט 
איז  אצינד  ביזנעס–טעלעפאן.  די  מיטנעמען  אפילו  דארפן  ָאן  פריי,  "וויקענד"  גאנצן  א  באקומען 
"טשעיס" - די גרעסטע באנק אין אמעריקע - געגאנגען היבש ווייטער, און אנגעזאגט אלע שטאב 

מיטגלידער, נישט צו נעמען דעם דזשאב צו ערנסט אויפ'ן חשבון פון די נאנטסטע מענטשן.

אויב דאס קומט שוין פון א "וואל סטריט" אימּפעריע, וואס קענען מיר נאך צולייגן...?

יא, מ'קען נאך צולייגן, אז דאקטוירים האבן ַא נייע דיַאגנָאז פאר א הויקער, די "איי-האנטש", אלס 
רעזולטאט פון נוצן ַאן "איי-פָאון" וואס פארלאנגט צו האלטן די קָאּפ, האלז, קערּפער און הענט, אין 

אזא וועג וואס איז ווי שלעּפן 5 גאלאן וואסער, און ברענגט שווערע יסורים און אפילו א הויקער.

אלס  "סקרין",  א  אויף  קוקט  מען  טאג  אין  צייט  מער  ווי  אז  שטודיע  א  צולייגן  אויך  מ'קען 
שוואכער פונקציָאנירט דער מוח ביי ערוואקסענע, און ווער רעדט נאך ביי יונגערע.

ַאן  קינמאן,  געיל  ּפראפעסָאר  בריטישן  פון  באריכט  שטוינענדע  א  צולייגן  מען  קען  אויך 
"ָאקיוּפעישָאנעל ּפסיכָאלָאג" ביים בריטישן פאראיין פון ּפסיכָאלָאגן. קינמאן זאגט אז "פלעקסיבל 
ארבייט שטונדן" טוט "מער שאדן ווי גוטס", ווייל מען מיינט אז די ארבייט איז נאר זייטיג און 

מען האט ּפריוואטע צייט, אבער פאקטיש גיט עס א געפיל אז מען איז שטענדיג "אויפ'ן דזשאב", 
"מאכן  אז  באטאנט,  קינמאן  מענטש".  אויפ'ן  שאדן  ּפסיכָאלָאגישע  "שווערע  א  האט  דאס  און 
אומקלאר די ליניע צווישן ארבייט און היים ברענגט שווערע ָאנגעצויגנקייט און האלט ָאן הויכע 

שעדליכע הָארמָאן שטאּפלען אין קערּפער אלע צייטן".

 און מ'קען אויך צולייגן וואס מער און מער ביזנעס פירער טוען, אז זיי נעמען וואקאציע "ָאף 
די גריד", אן קיין שום קָאנטאקט מיט סמארטפַאונס אדער אימעיל "בכלל", טאטאל אפגעהאקט. 

זיי זאגן אז מיט א סמארטפָאון קען מען נישט האבן נארמאלע צייט מיט די אייגענע פאמיליע.

כלל  פון  מאמעס  די  צדקניות,  נשים  טייערע  אונזערע  "מיר",  זאגן  וואס  און  "זיי",  זאגן  דאס 
ישראל?

ראש השנה לאילנות... רמון, זית שמן
עשר  חמשה  דעם  און  המינים",  "שבעת  די  פון  פרוכט  פינפטע  די  איז  מילגרוים,  דער  רמון, 
האט כלל ישראל נאכאמאל געהאט די זכי' צו עסן דעם זאפטיגן, געשמאקן, נארהאפטיגן, זיס-

ציּפעדיגע פרוכט לכבוד ראש השנה לאילנות.

יחיד במינו ממש. עס  דער מילגרוים איז גאר א רייכע זעלטענע און אייגנארטיגע פרוכט, א 
האט אלע טעמים, עס איז גרינג צו האדעווען, עס וואקסט שוין היינט אין אזעלכע ּפלעצער ווי 
מעקסיָאו, אינדיע, אפגאניסטאן, מיטל מזרח און מיטלענדישע ים ראיָאן, און אפילו אין אמעריקע 
פלעיווארס,  באקן,  קאכן,  עסן,  צו  גענוצט  ווערט  עס  קאליפָארניע.  און  אריזָאנע  אין  זעלבסט, 
בלוט  די  הייבן  צו  ווי  צוועקן,  מעדיצינישע  פאר  און  אלקאהאל,  וויין,  אייסעס,  דעקָארַאציעס, 

שטַאּפלען און פלעיטלעטס, און שטארקן די כוחות אין אלגעמיין.

אויך, אין צוזאמענהאנג מיט די זעקסטע פון די שבעת המינים, "זית שמן", ווערט באריכטעט 
אנערקענט  פאראייניגטע–שטאטן  די  אין  אינדוסטריע  אגריקולטור  די  אז  חודש,  דעם  טאקע 
די  ווי  קוואליטעט  שטאּפל  זעלבע  די  אלס  איילבירטן  געוואקסענע  היגע  פון  קוואליטעט  די 

אימּפָארטן פון מיטלענדישן ים ראיאן.

אבער  )אליווס(,  איילבירטן  האדעווען  קאליפארניע  אין  פארמערס  וואס  יאר  אכצן  שוין 
און  פרוכטן  די  זענען  יארן  די  במשך 
פאר  געווארן  געהאלטן  אויל  זייער 
פון  אימּפָארטן  ווי  סחורה  שוואכערע 
אזעלכע לענדער ווי שּפאניע, ּפָארטוגאל, 
היי-יאר  אבער  מַארָאקָא.  און  איטאליע 
באריכטעט  ווערט  מאל  ערשטן  צום 
קריכן  אליווס  אמעריקאנער  די  אז 
שוין  קענען  און  שאטן  זייער  פון  ארויס 
מיט'ן  אליווס  ריכטיגע  אלס  שטאלצירן 
גאנצן "פלעיוואר", און מיט די רייכע אויל 
דאקטורים  וואס   - זית  שמן   - דערפון 
איז  עס  געזונט  ווי  מער  און  מער  זאגן 

פאר'ן מענטשן.

די שטוינענד–ביליגע געז ּפרייזן
ווי באקַאנט, זענען די געז ּפרייזן ביי אונז אין ניו יארק דראסטיש געפאלן אין די לעצטע עטליכע 
וואכן, און ווי עס שיינט האט ער נאך א וועג צו גיין. אבער ארויספארענדיג צו ניו דזשוירזי האלט 

שוין געז ּפרייז ביי אונטער 2 דאלער.

אבער עס איז אינטערעסאנט צו וויסן אז אין געוויסע 
שטאטן אין אמעריקע זעט מען ביי געוויסע סטאנציעס 
וואס  דאלער,  א  אונטער  שוין  הַאלטן  געז–ּפרייזן  די  ווי 
האט צוריקגעברענגט זיסע זכרונות פון א צענדליג יארן 
צוריק נאך איידער די לעצטע עקָאנָאמישע רעסעסיע אין 
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וויליַאמסבורג  פון  פָארן אסאך  וועלכע  די  פאר  אגב, 
איז  נישט?...(  דען  פָארט  ווער  )און  יואל,  קרית  קיין 
די  צווישן  געז–סטאנציע  ביליגסטע  די  אז  וויסן  צו  גוט 
 2 בערך  זיך  געפינט  וועלכע   "4 "פיול  איז  שטעט,  צוויי 
מינוט וועג אויפן רוט–4–נָאורט נָאכ'ן ַאריבערפָארן דעם 
דזשָארדזש וואשינגטאן בריק. די פארגאנגענע וואך האט 
די ּפרייז פאר א גאלאן דארט געהאלטן ביי 1.65 דָאלער.

לעצטע  ביי  נייעס  לָאקַאלע  די  ביי  אויך  )לייענט 
זייטן פון "ווָאכענשריפט" איבער די ביליגע געז–ּפרייזן, 

און די "ּפרייזן מלחמה" דָא אין ָארענדזש קַאוֹנטי(.

געזעהן 
געהערט
און

אינטערעסאנטע 
 נאטיצן און 

פיקאנטע אנעקטאדן

פאליציי מיט שאוולען ארויסצוזעהן א 
פעדעקס טראק פונעם שניי

דָאסמָאל איז קרית יואל נישט געווען 
קיין מיוחס מיט די גרויסע שנייען...

חמין במוצאי שבת.. אידן מיט ווארימע 
הערצער ביים העלפן א אמבולאנס 
דורכפארן א שניי אנגעלייגטע גאס.

חמשה עשר בשבט טיש אינאיינעם מיט שבע 
ברכות לרגל השמחה בבית רבינו אנגעגרייט אין 

חדר האוכל בישיבה גדולה דסאטמאר

אין געוויסע שטאטן אין אמעריקע 
זעט מען שוין ביי געוויסע סטאנציעס 

געז–ּפרייזן אונטער א דאלער
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ערנסט  שנעל  אזוי  נישט  וועלט  דער  אין  קיינער  האט  צייט 
הצלה-פָארשלַאגן  און  אלארמען  בער׳ס  מיכאל  רבי  גענומען 

ווי ר׳ יעקב גריפעל.
שוין דירעקט האט די פארבינדונג צווישן רבי מיכאל בער 
און ר' יעקב גריפעל געברענגט א הצלה פאר א היבשע צאל 
פון סלאוואקישע אידן, פאר וועמען ר׳ יעקב האט באוויזן צו 
באקומען טראנזיט-וויזעס קיין טערקיי. הגם זייערע ּפעסער 
און ווייטערע רייזע–דאקומענטן זענען נישט געווען ״בסדר״... 

אבער דאס איז נאר געווען דער ָאנהויב.
אייגענע  געהאט  בער  מיכאל  רבי  האט  באקאנט,  ווי 
פארבינדונגען מיט אונגארן און די דארטיגע הצלה–עסקנים 
דער  פון  פארמיטלונג  די  אין  גענויטיגט  נישט  זיך  און 
נייטראלער טערקיי, ווי דאס איז געווען מיט די פארבינדונגען 
אונגארן  אין  הצלה-עסקנים  די  לענדער.  אליאירטע  די  מיט 
דער  אין  גענויטיגט  שטארק  גאר  יא  אבער  זיך  האבן  גופא 
הילף פון טערקיי און קיינער פון די שליחים אין איסטאמבול 
האט נישט ארויסגעוויזן אזא הילפס- גרייטקייט ווי ר׳ יעקב 

גריפעל.
אין  אידן  מיט  אנטשטאנען  איז  ּפרָאבלעם  ערנסט  גאר  א 
אונגארן וועלכע האבן געהאט שריפטן צו עמיגרירן, אבער זיי 
האבן נישט געקענט ארויספָארן, ווייל זיי האבן נישט געקענט 
בולגאריע.  אין  רומעניע  פון  טראנזיט–וויזעס  קיין  באקומען 
אבער דא איז געקומען די הילף פון ר׳ יעקב גריפעל, וועלכער 
טערקיי  אין  דיּפלָאמַאטן  אנדערע  פון  הילף  דער  מיט  האט 
ארויסגעבן  זאלן  בולגאריע  און  רומעניע  אז  אויסגע'פועל'ט 
דאס  איז  אגב,  ערלויבענישן.  אזעלכע  פון  צאל  גרעסערע  א 
געווען נאך אין דער צייט ווען רומעניע איז געווען פארבונדן 
זענען  רומעניע  אין  פארשטייער  דייטשע  דייטשלאנד.  מיט 
געשטאנען ״אויף דער ווַאך״, אז די רעגירונג זאל נישט ערלויבן 

דאס אנטרינען פון אידן.
טערקיי  פון  גריפעל  יעקב  ר׳  האט  ראלע  וויכטיגע  גאר  א 
אויסגעשּפילט אין העלפן ארגאניזירן א צאל שיפן, וואס זענען 
אומלעגאלערהייט )טיילווייז מיט דער שטילער הסכמה פון 
די רומענער( ָאּפגעפָארן פון רומענישע האפנס קיין טערקיי. 
ליידער זענען נישט אלע שיפן אנגעקומען. די דייטשן וועלכע 
דערטרונקען  האבן  שווארצן–ים  דעם  ּפַאטרָאלירט  האבן 
איין אזא שיף און א גרעסערע צאל אידן זענען אומגעקומען. 
ציל.  זייער  דערגרייכט  יא  האבן  שיפן  אנדערע  צאל  א  אבער 
אויף איינע פון די שיפן, למשל, האט זיך געפונען כ"ק אדמור 
פון  גערַאטעוועט  זיך  הָאט  )וועלכער  זצ"ל  מבָאבוב  מהרנ"ץ 
אדמו"ר  כ"ק  פאטער  זיין  מיט  רומעניע  קיין  גראסווארדיין 
אלט  בלויז  דעמָאלט  איז  וועלכער  זצ"ל(,  מבָאבוב  מהר"ש 
געווען 14 יאר. ער פלעגט דערציילן מיט גרויס גערירטקייט 
ווי ר׳ יעקב גריפעל האט ָאּפגעווַארט די שיף אין טערקיי און 
זיך  האט  ער  איבערגעגעבנקייט  און  ליבשאפט  וויפל  מיט 
דאן ָאּפגעגעבן מיט אים און מיט די אנדערע גערַאטעוועטע 

פליטים.
פון היסטארישער וויכטיגקייט איז די ראלע וואס ר׳ יעקב 
גריפעל האט געשּפילט, איז געווען ווען יואל ברַאנד איז אין 
אידישע  מיט  פארהאנדלען  געפארן  דייטשן  די  פון  שליחות 
פירער אין דער וועלט וועגן ראטעווען די אונגארישע אידן. דער 
באשטאנען  איז  עס  באקאנט.  גוט  איז  פארשלאג  דייטשער 
אידן  אונגארישע  איבעריגע  די  אויסצוטוישן  גרייטקייט  אין 

פאר צען טויזנט טראקס און אנדערע סחורות.
ר' יעקב גריפעל האט פון דער ערשטער מינוט געפאדערט 
צו נעמען דעם פארשלאג גאנץ ערנסט. אזוי איז אויך געווען 
געוואוסט  האט  יעקב  ר'  און  בער,  מיכאל  רבי  פון  מיינונג  די 
ערשט  אז  מיינונג,  דער  ביי  געווען  זענען  ביידע  דערפון. 
דָאס קען דערווייל  אויב  זיכער  און  דארף מען פארהאנדלען, 

אויפהאלטן די דעּפָארטַאציעס.
זייענדיג ערפארן מיט די איינשטעלונג פון ענגלאנד, האט 
ר' יעקב גריפעל פון דער ערשטער מינוט ָאן געווארנט איבער 
דעם אז ברַאנד זאל אוועק פון טערקיי אין א לאנד אין וועלכע 
עס הערשט ענגלאנד. ער האט געווָארנט סיי די פארשטייער 
פון דער "אידישער אגענץ" אין איסטאמבול און סיי ברַאנד'ן 
גופא קעגן זיין פָארן קיין עגיּפטן. אין זיינע זכרונות דערציילט 
ברַאנד, אז ר' יעקב גריפעל האט זיך פשוט ביי אים געבעטן 
מיט טרערן נישט צו פארן קיין עגיּפטן נאר צו פאדערן אז די 

אים  צו  זאלן  "אגענץ"  דער  פון  פירער 
פון  זאל  ער  כדי  טערקיי,  קיין  קומען 
קָאנטַאקט  א  האבן  נאך  קענען  דארט 
בַאאיינפלוסן  זיי  און  דייטשן  די  מיט 

אויפצוהאלטן די דעּפָארטַאציעס.
איז  שליחות  ברַאנד׳ס  פון  סוף  דער 
די  פון  באפעל  אויפ'ן  באקאנט.  גוט 
קיין  געפארן  יא  ער  איז  אגענץ-פירער 
עגיּפטן זיך צו טרעפן מיט משה שרת. 
דארט איז ער ארעסטירט געווארן דורך 
זייער  פון  האבן  וועלכע  ענגלענדער  די 
דעם  וועגן  נייעס  די  צעּפויקט  זייט 
דייטשן אנבאט אויסצוטוישן אידן פאר 
בודַאּפעסט  אין  דייטשן  די  טראקס. 
ברַאנד'ס  אויף  געווארט  האבן  וועלכע 
תשובה, האבן זיך געפילט ״ָאּפגענַארט״ 
נאכנישט  היינט  ביז  איז  עס  און 
אידן  וויפיל  געווארן  פעסטגעשטעלט 
וואס  דעם  צוליב  אומגעקומען  זענען 
די  צו  צוגעהערט  נישט  זיך  האט  מען 

ווארענונגען פון ר׳ יעקב גריפעל.
אז  באמערקן,  צו  כדאי  איז  )אגב, 
קיין  אוועק  איז  ברַאנד  ווי  נאכדעם 

די רעשט  צו ראטעווען  כדי   – גריפעל  יעקב  ר׳  עגיּפטן האט 
אונגארישע אידן –פארגעשלאגן די שליחים פון דער "אגענץ" 
דעם  פאר  פארהאנדלונגען.  די  פארצוזעצן  איסטאמבול  אין 
גרייטקייט  די   אויסגעדריקט  גריפעל  יעקב  ר׳  האט  צוועק 
מען  אויב  אונגארן,  קיין  שטעלע  ברַאנד'ס  אויף  פארן  צו 
מיטגלידער  "אגענץ"  די  באפולמעכטיגן.  דערצו  אים  וועט 
איד  א  פאר  לעבנס-סכנה  איז  עס  או  געווארנט,  אים  האבן 
אים  וועט  וועלכער  אייכמאנ׳ען,  מיט  פארהאנדלען  פָארן  צו 
אים  אדער  ברַאנד׳ן,  פאר  משכון  א  ַאלס  פארהאלטן  זיכער 
געווען  נישט  איז  גריפעל  יעקב  אבער  אומברענגען.  גאר 
דערשראקן. ער איז עס גרייט געווען צו טאן, אויב דאס וועט 
דייטשן  די  ָאּפצוהאלטן  שאנס  קליינער  א  אפילו  זיין  בלויז 
ווייטערע שחיטות. אבער אזא פולמאכט איז אים נישט  פון 

געגעבן געווארן און ָאן דעם איז א רייזע געווען צוועקלאז(.
גרויסע  גאר  א  געווען  דאס  איז  גריפעל  יעקב  ר'  פאר 
אנטמוטיגט.  נישט  אים  האט  דאס  אבער  אנטוישונג. 
פארקערט: ער האט זיך איצט אריינגעווארפן מיט נאך מער 
אייפער פאר דער הצלה פון די אונגארישע אידן, און גענומען 

זוכן אנדערע וועגן.
דא דארפן דערמאנט ווערן צוויי וויכטיקע אקציעס:

ערשטנס, האט ר׳ יעקב גריפעל גענומען די איניציאטיווע 
אונגארישער  דער  אויף  דרוק  פארשטארקטן  א  פאר 
צו  נישט  וואטיקאן  דעם  מצד  און  אמעריקע  מצד  רעגירונג 
די  פון  פארטיליגונג  דער  אין  דייטשן  די  מיט  קָאַאּפערירן 
געהאט  נישט  טאקע  האט  רעגירונג  אונגארישע  די  אידן. 
דעה.  שטיקל  א  נאך  פארט  אבער  לאנד,  אין  מאכט  פולע  די 
וואס שייך אמעריקע האט ר׳ יעקב גריפעל געפונען ַאן אויער 
גאר  און  שטיינהארד  אמבאסאדאר  אמעריקאנער  ביים 
בָאורד״  רעפיודזשי  ״ווָאר  פון  פארשטייער  ביים  באזונדערס 
זיך  וועגן  פארשידענע  אויף  האבן  ביידע  הירשמאן.  איירא 
אונגארישע  ּפרָא-נאצישע  די  מיט  פארבינדן  אומדירעקט 
מיט  שּפעטער  און  הָארטי  מיט  ערשט  מלוכה-פירער, 
סאלאשי, און זיי געווארנט קעגן ווייטערע קָאַאּפעראציע אין 

די רדיפות אויף אידן.
השפעה,  ָאן  געווען  נישט  זענען  באמיאונגען  אלע  די 
באזונדערס אין בודַאּפעסט, וואו עס האבן זיך קאנצענטרירט 
נאטורליך  אונגארן  האט  אפיציעל  אידן.  טויזנט   200 בערך 
אבער  מאכט.  דייטשער  דער  מיט  קָאַאּפערירט  אלץ  נאך 
ווען עס האט אין זיך דעם שוץ פאר די אידן אין בודַאּפעסט 
קרייץ"  "רויטער  שווייצארישער  און  שוועדישער  דער  דורך 
חלק(,  א  געהאט  גריפעל  יעקב  ר'  האט  דערין  אויך  )ווָאס 
ביז  זייער  געענדערט  פאקטארן  אונגארישע  פיל  האבן 
איצטיגע האלטונג לגבי די אידן. דאס האט פיל געהאלפן די 

פארבליבענע אידן אין בודַאּפעסט.
גריפעל  יעקב  ר׳  פון  אויפטו  וויכטיגער  אנדערער  ַאן 

אין  אידן  צאל  גרעסערע  א  פאר  באזארגן  דאס  געווען  איז 
יעקב  ר'  סערטיפיקאטן.  ארץ-ישראל  א.ג.  בודַאּפעסט 
גריפעל איז געפאלן אויף דער המצאה, ווען ער האט ערפארן 
לאטיין- די  אידן  פיל  פאר  אויפגעטאן  האבן  עס  וואס 
אין  אויסגעארבעט  זענען  וואס  ּפַאסּפָארטן,  אמעריקאנער 
ר׳  פון  אויפטו  ַאן  געווען  באקאנט  ווי  איז  )דאס  שווייץ  דער 
שווייצארישער  דער  ווען  פרוי(.  זיין  און  שטערנבוך  יצחק 
אונטער  גענומען  האבן  קרייץ"  "רויטער  שוועדישער  און 
ּפַאס-בַאזיצער, האבן די הצלה-שליחים  זייער שוץ אזעלכע 
גריפעל  יעקב  ר'  פון  איניציאטיוו  דער  אויף  טערקיי  אין 
גענומען אויסשטעלן פאר אידן אין אונגארן א.ג. ארץ ישראל 
די אידן  סערטיפיקאטן. מיט אזעלכע סערטיפיקאטן זענען 
אוועק אין די ביוראען פון "רויטן קרייץ" וועמענס בַאַאמטע 
אונטער  גענומען  סערטיפיקאטן–בַאזיצער  די  אויך  האבן 

זייער שוץ.
די  אט  מיט  אידן  צאל  גרעסערע  א  באזארגן  דאס 
אנגעקומען  נישט  גריפעל  יעקב  ר'  איז  ״סערטיפיקאטן״ 
מיט  קעמפן  שווער  געמוזט  דעם  פאר  האט  גריפעל  לייכט. 
האבן  וועלכע  אגענץ",  "אידישער  דער  פון  ביוראקראטן  די 
די  ווי  סערטיפיקאטן  מער  אויסצושטעלן  געשראקן  זיך 
גריפעל  יעקב  ר'  ווען  ״ערלויבט״.  האט  רעגירונג  בריטישע 
האט ענדליך אויסגעקעמפט אז מען זאל אויך געבן פיקטיווע 
נישט  בַאַאמטע  די  זיך  האבן  דעקונג,  ָאן  סערטיפיקאטן 
געמוזט  צוועק  דעם  פאר  האט  גריפעל  יעקב  ר'  געאיילט. 
האבן  וועלכע  פרייוויליגע  פון  שטאב  גאנצן  א  מאביליזירן 
שריפטן  די  אויסצושטעלן  נעכט  און  טעג  גאנצע  געארבעט 
די  מיט  געווארן  באזארגט  דאן  זענען  שריפטן  די  אא"וו. 
דאס  און  בודַאּפעסט,  קיין  ּפָאסט  דיּפלָאמַאטישע  געהיימע 

איז געווען ַאן הצלה פאר פיל אידן.
אויב  יחידים.  אומצאליגע  פון  רעטונג  די  קומט  דערצו 
די  ָאּפצושטעלן  געּפלַאנט,  ווי  געלונגען,  נישט  אים  איז  עס 
מאסן רציחות פון די דייטשן, איז אים אבער פארט געלונגען 
און  אונגארן  סלָאווַאקיי,  אין  אידן  טויזנטער  ראטעווען  צו 
ארץ- מיט  באזארגט  זיי  האט  ער  וואס  דורכדעם  רומעניע, 
ישראל סערטיפיקאטן אדער פיקטיווע דרום-אמעריקאנער 

ּפַאּפירן.
היבשע  א  ווי  דאקומענטירן  לייכט  למשל,  זיך,  לאזט  עס 
מינוט  לעצטער  דער  אין  זיך  האבן  וואס  אידן  די  פון  צאל 
די  פון  הילף  דער  מיט  בודַאּפעסט  אין  געראטעוועט 
דער  באזונדערס  דיפלאמאטן,  שוועדישע  און  שווייצארישע 
די  דאנק  א  געווען  עס  איז  וואלענבערג,  ראול  בארימטער 
ּפַאּפירן וואס ר' יעקב גריפעל האט דארט אהין באזארגט פון 

איסטַאמבול.
)רעטונג פון די פארבליבענע אידן אין טרַאנסניסטריע –     

אין קומענדיגן נומער אי"ה(

ַא טעלעגרַאם פון הגה"צ רבי מיכאל בער ווייסמַאנדל זצ"ל קיין איסטַאמבול 
אין וועלכער ער בעט  מען זָאל זיך פַארשטענדיגן מיט ר' יעקכ גריפעל 

וועגן רעטונג ַאנגעלעגנהייטן
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בס"ד

 ס'איז פרייליך
אין יעדע שטוב,
 יעדער הָאט
עס ליב!

80
זייטן 

 מעגא
א בליק
פעקל

פרשת ויקרא

בייגעלייגט

אינעם

לאכעדיגע ארטיקלען 	
שמייכלדיגע ווערטלעך  	

פורים'דיגע אינטערוויאס 	
פרייליכע סחורה  	

פורים׳דיגע קינדער שטוב
פארגרעסערטע

אנגעפולט מיט תוכן למגדול ועד קטן 3
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Not only Purim. All-year-round. 
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משנכנס אדר מרבין בשמחה

Makeone call.
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ישא ברכה 48
02-5400011

MALCHUS
W W W. M A L C H U T J U DA I C A . C O M



Friday March 11, '2247

בלבוש מלכותמצוות מגילה
T H E  K I N G

I N  F I N E  J U D A I C A

CO
N

V
EN

I E

N T C A R R Y I N G
STR

A
P

!

MONROE AVAILABLE AT:
Kiddeshuni: 17 Garfield Rd.  |  Nesher Judaica: 2 Prag Blvd.

BORO PARK:
3902 14th Ave.
718.854.7700

WILLIAMSBURG:
165 Lee Ave.
718.408. 8822

MONSEY:
17 Main St.
845.474.8822

JERUSALEM:
ישא ברכה 48
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כ"ק אדמו"ר מקרעטשניף–סיגעט שליט"א 
פּראַוועט דערהויבענער סעודת ראש חודש

קרית יואל. — כ"ק אדמו''ר מקרעטשניף–סיגעט שליט"א 
וועלכער געפינט זיך אויף א קורצע באזוך אין ניו יָארק, איז 
סּפעציעל ארויסגעקומען קיין קרית יואל זיך צו באטייליגן 

ביי ַא סעודת ראש חודש בקרב חסידיו ומעריציו.
אין  ממעונו  פארן  צו  געקומען  איז  שליט"א  רבי  דער 
מקורבו  פון  זון  ביים  חתונה  די  לכבוד  עיה"ק  ירושלים 
פון  אכסני'  בעל  הי"ו,  הורוויץ  שמואל  רבי  הנגיד  הרבני 
רבין שליט"א אין מָאנסי. צו דער געלעגנהייט איז דער רבי 
שליט"א נעתר געווארן צו די בקשת פון די קרעטשניפער 
חסידים דָא אין שטָאט משפיע צו זיין מאורו און ָאּפרעכטן 

ַא סעודת ראש חודש.
דר"ח  ב'  פקודי,  פרשת  שבת  ערב  פַארגַאנגענעם  דעם 
אדר ב', איז דער רבי ערשינען צו תפילת שחרית בביהמ"ד 
קרעטשניף אויף העיס קָאורט, וואו עס האבן מיטגעדאוונט 

צענדליגער חסידים בעה"ב ואברכים ובחורי חמד.
 דער רבי שליט"א האט פארגעדאוונט שחרית, הלל און 
נָאכן  הנפש.  השתפכות  און  ווארימקייט  גרויס  מיט  מוסף 
דאווענען איז מען אריבער שלום נעמען און תיכף אריבער 
אין שטוב פון האברך החשוב הר"ר אהרן שמעון מאסרי הי"ו 
וואו עס איז געווען צוגעשטעלט א  אויף לעמבערג גאס, 
סעודת ראש חודש. בשעת די סעודה האט דער רבי שליט"א 

משמיע געווען דברות קודש און סיפורי צדיקים.

ַאן  שליט"א  רבי'ן  דעם  געוויזן  האט  אכסני'  בעל  דער 
אנטיק ספר "דברי מאיר" פון הרה"ק רבי מאיר מּפרעמישלאן 
געווען  מעיין  האט  שליט"א  רבי  דער  ראשון.  דפוס  זי"ע 
דערין מיט גרויס התרגשות, און דערנָאך פָארגעלערנט ַא 

תורה.
מיט ברכי נפשי איז מכובד געווארן הרה"ח ר' יואל גרין 
הי"ו מחשובי חסידי קרעטשניף, און מיט ברכת המזון דער 
בעל אכסני' הר"ר אהרן שמעון הי"ו. נָאכ'ן בענטשן האט 
ניגוני  פון  ריקוד  פרייליכן  א  אין  ארויסגעלאזט  זיך  מען 

פורים וואס מען זינגט אין קרעטשניף.
פון דארט איז מען געפארן קיין ּפָאמָאנא, וואו דער רבי 
שליט"א האט געפראוועט דעם שבת מיט די באטייליגונג 

פון א גרויסער ציבור חסידים תושבי קרית יואל.
והימים האלה נזכרים ונעשים.

כ"ק אדמו"ר מדינוב שליט"א איז ממנה 
דומ"ץ ביהמ"ד דרכי תשובה דינוב

וחסידי  הָאבן תלמידי  גרויס שמחה  יואל. — מיט  קרית 
פרשת  מיטווָאך  פַארגַאנגענעם  דעם  ענטפַאנגען  דינוב 
פקודי כ"ק אדמו"ר מדינוב שליט"א, וועלכער איז געקומען 
זיך משתתף ביים "מעמד התמנות" פַאר'ן נייעם דיין ומורה 

צדק פון ביהמ"ד דרכי תשובה דינוב.
ווָאס איז איז נתייסד געווָארן סיון תש"פ  דָאס ביהמ"ד 
אין קרית  דינוב  וחסידי  פַאר תלמידי  יקרת  פינת  ַא  ַאלס 
יואל, געפינט זיך אויף ַא לָאקַאל אין הַארץ פון שטָאט, אויף 

6 שינאווא קָאורט, וואו עס ווערן ָאּפגערָאכטן די תפילות 
שבת ויו"ט עפ"י נוסח דינוב-מונקאטש.

דָאנערשטָאג פרשת ויקהל הָאט דער רבי שליט"א ממנה 
דיין  אלס  שליט"א  שטערן  יצחק  יואל  רבי  הרה"ג  געווען 
ומורה צדק הקהילה, וועלכער וועט פירן דעם הערליכן מקום 
תורה ותפילה. א גאר שיינער שבת–שקלים איז ָאּפגערָאכטן 
געווָארן, ווען דער נייער דיין שליט"א האט פארגעדאווענט 
מוסף מיט די יוצרות לפרשת שקלים. נָאכ'ן דאווענען איז 
דיין שליט"א האט  די  וואו  פארגעקומען א קידושא רבא, 
אויפגעטרעטן מיט א ּפַאסיגע דרשה, און דערנָאך איז דער 

עולם דורך וואונטשן לחיים.
איז  פקודי  פרשת  נאכט  מיטווָאך  פַארגַאנגענעם  דעם 
קרית  קיין  פארן  צו  געקומען  רבי שליט"א  דינובער  דער 
יואל לכבוד דעם "מעמד לחיים" לרגל די התמנות פונעם 

נייעם דיין ומורה צדק.
אין  ערשינען  איז  שליט"א  רבי  דער  וואס  נָאכדעם 
גרינפעלד  יחזקאל  מוה"ר  ראש  יושב  דער  האט  ביהמ"ד, 

הי"ו געעפענט די מעמד מיט די ּפאסיגע ווערטער.
דומ"ץ  הגה"צ  דרשה  א  מיט  אויפגעטרעטן  הָאט  עס 
די  ארויסגעברענגט  האט  וועלכער  שליט"א  דינוב  ור"מ 
געוואלדיגע חשיבות פון דעם מקום קדוש, בפרט יעצט ווען 
מען איז ממלא דעם חלל מיט'ן אויפנעמען אזא חשוב'ן דיין 
וואס וועט אוודאי פיל מער הייבן דאס ּפלַאץ. דערנאך האט 
אויפגעטרעטן בשם די מתפללי בית המדרש האברך מוה"ר 

אלי' יוסף פריעדמאן הי"ו.
דערנאך האט מען אויפגענומען מיט כבוד הגאון הדומ"ץ 
דרשה  זיין  אין  הָאט  וועלכער  שליט"א,  דבש  אגלי  בעל 
ארויסגעברענגט די גרויסע זכי' פונעם נייעם דיין לשרת 

בקודש אין אזא חשוב'ע קהילה.
מיט ַא יראת הכבוד הָאט דער ציבור זיך צוגעהערט צו די 
דברות קודש פון כ"ק אדמו"ר מדינוב שליט"א. וואס הָאט 
הָאט  שליט"א  רבי  דער  וואו  לחיים  ַא  מיט  נָאכגעפָאלגט 
מאציל געווען מברכות קדשו פאר'ן נייעם דיין שליט"א אז 
ער זאל האבען גרויס הצלחה וסייעתא דשמיא בכל ענינים.
אין א בחינה פון "בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני" 
האט אויפגעטרעטן הרב אפרים שטערן הי"ו, דער פָאטער 
גרויסע  זיין  ארויסגעברענגט  הָאט  וועלכער  דיין,  פונעם 
שמחה צו זעען זיין זון משמש זיין בדיינות אין אזַא מקום 

תורה ותפילה.
הוא ישפוט בצדק במשרים.

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

געהויבענע שמחת בר מצוה ביי זון פון הגה"צ אבד"ק ציעשנוב שליט"א
קרית יואל. — גרויס שמחה וחדוה הָאט 
מוצאי  פַארגאנגענעם  דעם  געהערשט 
ביהמ"ד  היכל  אין  פקודי  פרשת  שבת 
געּפרַאוועט  איז  עס  ווען  ציעשנוב, 
געווָארן ברוב פאר והדר די שיינע שמחת 
הבר מצוה פון בן הגה"צ רבי שלמה רובין 

שליט"א אב"ד ציעשנוב קרית יואל.
די שיינע שמחה ווָאס איז פארגעקומען 
מלכה  מלוה  סעודת  וועכנטליכע  די  ביי 
אין ביהמ"ד, איז געווען געווידמעט פאר 
דעם ברייטן ציבור מתפללים און מעריצים 
בית  בשמחת  מיטפרייען  קענען  צו  זיך 
איז  וועלכער  שליט"א  רב  דער  צדיקים. 

מיט  עליון  בקשר  מקושר  שטַארק  גאר 
דעריבער  איז  ומעריצים,  מתפללים  די 
אים  ביי  שמחה  ַא  ַאז  פַארשטענדליך 
ביי  פרייד  גרויס  ַארויס  רופט  שטוב  אין 
יעדער  און  ה',  בית  ובאי  ַאלע מתפללים 
ַא  ווי  עס  בַאטרַאכט  און  מיט  זיך  פרייט 

ּפערזענליכע שמחה.
דָאס הָאט זיך טַאקע ָאנגעזען ביי דער 
סעודת הבר מצוה ווָאס איז צוגעשטעלט 
פַארנעם  הערליכן  ַא  אויף  געווָארן 
הָאט  ווָאס  ביהמ"ד,  ציעשנובער  אין 
קרובי  ציבור,  ריזיגן  פונעם  געווירבלט 
גוטע  און  מתפללים  ידידים,  המשפחה, 

פריינט, ווָאס זענען געקומען זיין ַא טייל 
אין דער געהויבענער שמחה בבית צדיקים 
און ָאנוואונטשן ַא ברכת מזל טוב פַאר'ן 
חשוב'ן רב שליט"א און זיין פָאטער כ"ק 

הגה"צ אבד"ק ציעשנוב שליט"א 
עס איז סערווירט געווָארן א סעודה לכבוד 
און א  ולכבוד מלוה מלכה,  הנאספים  העם 
פַארנומען  געווען  זענען  עסקנים  שטאב 

אויפצונעמען אלע געסט בכבוד הראוי.
רב  דער  הָאט  זמירות  זינגען  נָאכ'ן 
א  מיט  אויפגעטרעטן  צוערשט  שליט"א 
און  שמחה,  די  לכבוד  דרשה  פייערדיגע 
דערנָאך הָאט מען געהערט די דברי תורה 

ציעשנוב  אב"ד  הגה"צ  כ"ק  זיידן  פונעם 
פארציילט  אויך  האט  וועלכער  שליט"א 

סיפורי צדיקים לכבוד מוצאי שבת.
עטליכע  געזינגן  מען  האט  דערנאך 
שטַארק  הָאט  וואס  מַארשן  פרייליכע 
צייט  לענגערע  ַא  שמחה.  די  צו  צוגעגעבן 
הָאט מען פַארברענגט מיט פרייליכע ניגונים, 
וואך  ווי יעדע  ַא פייערדיגן ריקוד  נָאך  און 
נָאך מלוה מלכה אין ציעשנוב, איז זיך דער 
ציבור צוגַאנגען אין ַא געהויבענע שטימונג.

איז  ָאווענט  מיטוואך  היינטיגן  דעם 
הבר  שמחת  גרויסארטיגע  די  פארקומען 

מצוה פאר די משפחה אין קאזניץ זַאל.
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אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

הגה"צ אבד"ק פַּאיע שליט"א צו גאַסט דעם 
שבת אין קרית יואל לרגל שמחת שבע ברכות 
בבית חתנו הגה"צ אבד"ק שאַרמאש שליט"א

קרית יואל. — מיט כבוד והערצה ערווארטן תושבי העיר 
אויף שבת הגאון הצדיק אבד"ק ּפַאיע שליט"א וחבר ביד"ץ 
לרגל שמחת  אין שטאט  וויילן  וועט  וועלכער  ד'סאטמאר 
שבע ברכות אין שטוב פון חתנו הגה"צ אבד"ק שַארמאש 

שליט"א.
החתן  בשעטומ"צ  חופה  די  אונטער  געגַאנגען  איז  עס 
יחיאל  יצחק  ר'  הרה"ג  בן  ני"ו,  רובין  נפתלי  הרב  פרע"ח 
שליט"א רב דביהמ"ד דינוב מאנסי, בן כ"ק הגה"צ ר' זלמן 
לייב רובין שליט"א אדמו"ר מדינוב מאנסי ור"מ במתיבתא 
קרית יואל, וחתן הגה"צ ר' שלום וואגשאל שליט"א אבד"ק 
די  שתחי',  בתש"ק  הכלה  עב"ג  וויליַאמסבורג,  לַאנצוט 
חתן  שליט"א,  שארמאש  גאב"ד  הגה"צ  כ"ק  פון  טאכטער 

הגה"צ אבד"ק ּפַאיע שליט"א וחבר הבד"ץ ד'סאטמאר. 
די גרויסע חתונה איז פארגעקומען בשעה טובה ומוצלחת 
אין שטאט  "ויואל משה"  פון  זַאלן  די  אין  נאכט  מיטוואך 
ידידים  משתתפים,  ציבור  ריזן  א  מיט  וויליַאמסבורג, 

ומעריצים. 
די שבת שבע ברכות וועט געפראוועט ווערן ברוב פאר 
והדר אינעם שַארמַאשער הויף אין קרית יואל וואס וועט 
ווערן איינגעריכטעט אויף א גרעסערע פארנעם צו קענען 
קומען  זיך  וועט  וועלכע  ציבור  גרויסן  דעם  ַאקָאמָאדירן 
אבד"ק  הגה"צ  בבית  שמחה  גרויסע  די  מיט  מיטפרייען 

שליט"א וועלכע איז פון די פארי הרבנים בעיר קרית יואל. 
מטעם די קהילה ווערט צוגעשטעלט אש"ל מלא פאר אלע 
געסט וואס ווילן קומען מיטהאלטען די געהויבענע שמחה 

בבית צדיקים.
די תפילות וועלן אי"ה פָארקומען אין ביהמ"ד שארמאש, 
און  די סעודות שבת שבע ברכות אין די זַאלן פון טָאהשער 

ביהמ"ד.

מסיבת שבע ברכות צוגעשטעלט דורך קהל 
יטב לב לרגל די שמחה בבית הרה"ג דומ"ץ 

הקהילה שליט"א אין בלומינגראָוו 
קרית יואל. — ַא מסיבת שבע ברכות ווערט ַארַאנזשירט 
דעם היינטיגן דָאנערשטָאג ָאווענט אין די זַאלן פון "עטרת 
מאיר צבי", דורך קהל יטב לב קרית יואל , צו די שמחה אין 
יונגרייז שליט"א  פון הרב הגאון רבי מנחם נתנאל  שטוב 

דומ"ץ דקהל יטב לב אין בלומינגרָאוו.
דעם מָאנטָאג נַאכט פרשת ויקרא הָאט דער דיין שליט"א 
הרב  החשוב  בנו  בשעטומ"צ  חופה  די  אונטער  געפירט 
בנציון נחום הי"ו, עב"ג תחי' בת הרה"ג ר' גרשון אליעזר 
קליין שליט"א ר"מ בישיבה גדולה תורה ויראה ד'סאטמאר, 

אין זַאל פון "ויואל משה" אין וויליַאמסבורג.
דער דיין שליט"א ווָאס איז פקיע שמי׳ אלס תלמיד חכם 
עצום ומופלג וועלכער זיצט שוין יָארן יָארן אין כולל און 
באוואוסט  איז  ועצומה,  נפלאה  א התמדה  מיט  הָארעוועט 
מיט זיין בקיאות בתורה און מיט הערליכע שיעורים בהלכה 

א הפלא׳דיגן בקיאות בכל מכמני התורה, זיין געווַאלדיגע 
ישרות און חן בעיני אלקים ואדם, און גאר א צוגעלאזענער 
איז  ער  כבוד.  יעשון  אשר  המעשה  את  ה׳  לעם  להורות 
אין   קהלה  די  פון  דיין  ַאלס  בקודש  ולשרת  לנס  עומד 
בלומינגרָאוו, צו וועמען אנ"ש ווענדן זיך ָאנצופרעגן את 
דבר ה' זו הלכה און שטענדיג איז ער גרייט לדון ולהורות 

לכל שואל ומבקש.
יעצט ווען עס איז ״שהשמחה במעונו״, וועט דער ציבור 
דיין  פונעם  בשמחתו  זיין  משתתף  און  מיטפרייען  זיך 
והדר  פאר  ברוב  ווערן  ָאּפגערָאכטן  וועט  ווָאס  שליט"א, 
זַאלן פון "עטרת מאיר צבי". עס  די  ובחדוה, אין  בשמחה 
דרשנים  פון  ּפרָאגרַאם  שיינער  ַא  צוגעשטעלט  זיין  וועט 
מיט  זיין  משמח  זיך  מען  וועט  דערנָאך  און  ובדחנים 

געהויבענע ריקודין.

 פיפטע סיום אָפּגעראָכטן דורך "חברה ש"ס" 
דקהל בני יואל ד'סאטמאר

פילצָאליגע  די  הָאבן  מאל  פיפטן  צום   — יואל.  קרית 
לומדים פון "חברה לומדי ש"ס" דקהל בני יואל ד'סאטמאר 
דעם  הש"ס  סיום  דער  ביי  מיטגעפרייט  ווידערַאמָאל  זיך 
אין  פקודי  פרשת  נַאכט  דָאנערשטָאג  פַארגַאנגענעם 

ביהמ"ד בית אלטא פיגא אויף עיקערס רָאוד.
א סעודה לכבודה של תורה איז געווען אנגעגרייט פאר 
געווען  איז  אויבן–ָאן  דער  החבורה.  חברי  משתתפים  אלע 
באשיינט פון הגאונים רבני ודייני הקהילה שליט"א, וואו מען 
הָאט זיך מחזק געווען צו אנהאלטן ווייטער דעם סדר הלימוד.

מסיבת שבע ברכות פאררופן דורך מוסדות "תפארת יעקב" בארה"ק 
לכבודו פונעם באַרימטן עסקן הרה"ח ר' שלמה מענדלאָוויטש הי"ו 

קרית יואל. — ַא הערליכע שמחת שבע 
דעם  געווָארן  ָאּפגערָאכטן  איז  ברכות 
כי  פרשת  שבת  מוצאי  פַארגאנגענעם 
תשא אין די "קלָאוו ּפלַאזַא" זַאלן, לכבוד 
בַארימטן  דעם  פון  שטוב  אין  שמחה  די 
שלמה  ר'  הרה"ח  הפעלים  ורב  חי  איש 

מענדלָאוויטש הי"ו.
די שמחת שבע ברכות איז צוגעשטעלט 
געווָארן דורך די הנהלת מוסדות "תפארת 
פון  הקודש  טהרת  על  בארה"ק  יעקב" 
שמואל  רבי  הגדול  הגאון  תלמידי  די 
הרב  האחים  בהנהלת  זצ"ל,  אויערבַאך 
אליהו והרב חיים אהרן טָאמבַאק שליט"א.

הילף  צו  שטייט  עסקן  חשוב'ער  דער 
ביי ַאלע מערכות ישראל קדושים פונעם 
ביים  ובפרט  הנאמנה,  החרדית  יהדות 
אין  נפש  מוסרי  די  פון  לימינם  שטיין 
תלמידים  די  וועלט,  ליטווישער  דער 
ה׳  מלחמת  לוחם  האדיר  הגאון  פון 
וועלכע  זצ״ל,  אויערבַאך  שמואל  רבי 
״צענדליגער  אויפגעשטעלט  הָאבן 
ווָאס  הקודש״  טהרת  על  מוסדות  פרישע 
פונקציָאנירן בלויז קודש לה׳, כולה מקשה 

אחת זהב טהור, אויספָאלגענדיג זיין צוואה 
אין דעם פייערדיגן לעצטן בריוו וואו ער 
שרייבט ַאז ״אין מנוס אלא להתנתק מהם 
עקזיסטירנדע  די  אויך  און   ומהמונם״, 
ָאּפרייסן  ָאנגעהויבן  זיך  הָאבן  ישיבות 
אומריינע  די  פון  צווייטן  נָאכ׳ן  איינער 
אויפבויען  געמוזט  הָאט  מען  ַאז  שטיצע, 
ַא ריזיגן כח פון פינַאנציעלע קוועלער זיי 

צו העלפן עקזיסטירן. 
צו  הטוב  הכרת  ַאלס  דעריבער 
זיינע  ַאלע  פאר  עסקן  חשוב'ן  דעם 
אומערמידליכע פעולות לטובה, איז ביי צו 
דער געלעגנהייט פון ״שהשמחה במעונו״, 
ווען ער הָאט חתונה געמַאכט ַא קינד בשעה 
המוסדות  הנהלת  די  הָאט  ומצלחת,  טובה 

פַאררופן ַא שבע ברכות לכבודו.
זען  צו  בילד  שיין  ַא  געווען  איז  עס 
פילע עסקנים למען  פון  די באטייליגונג 
הרבנים  פון  שּפיץ  אין  הטהור  חינוך 
ַאלע  זענען  וועלכע  שליט״א,  הגאונים 
פאר  שעצונג  ַארויסצייגן  געקומען 
בעת  מיטפרייען  זיך  און  חיל  איש  דעם 
ַא  אין  ַארום  געזעסן  איז  ַאלעס  שמחתו. 

די שיינע  ביי  געהויבענער אטמאספערע 
און  געווָארן,  סערווירט  איז  ווָאס  סעודה 
לכבוד  מוזיק  שיינע  געשּפילט  הָאט  עס 

המאורע.
צוערשט הָאבן אויפגעטרעטן די מנהלי 
אליהו  הרב  החשובים  האחים  המוסדות 
שליט"א,  טָאמבַאק  אהרן  חיים  והרב 
זייערע  ארויסגעברענגט  האבן  וועלכע 
די  בשם  הטוב  הכרת  פון  געפילן  טיפע 
דגל  על  החונים  קינדערלעך  טויזנטער 

"בני תורה".
דער  אויפגעטרעטן  הָאט  דערנָאך 
וועלכער  שליט"א,  שלמה  הר"ר  מחותן 
הלב  מן  היוצאים  דברים  זיינע  אין  הָאט 
קען  ער  אז  זכי'  די  ַארויסגעברענגט 
שטיין לימינם פון די הייליגע מוסדות אין 
ארה"ק, ווָאס איז געווען משאת נפשו פון 

מרן רבינו הקדוש זי"ע.
זיך  ציבור  דער  הָאט  שּפאנונג  מיט 
"נואם  פונעם  דרשה  די  צו  צוגעהערט 
שליט"א  רובין  שלמה  ר'  הרה"ג  הכבוד" 
אב"ד ציעשנוב קרית יואל, וועלכער הָאט 
ַארויסגעברענגט רום יקרת  במתק לשונו 

מחותן  חשוב׳ן  פונעם  ופעולותיו  ערכו 
בריח  דער  איז  ער  ווָאס  שמחה,  ובעל 
און  שבקדושה,  דבר  יעדער  פון  התיכון 
זאל  ער  ברכות  ווַארעמע  זיינע  געגעבן 
עבודת  זיין  מיט  אנגיין  ווייטער  קענען 

הקודש.
ווי יעדע גוטע זאך וואס קומט ָאן שווער, 
א  אונטערגעקומען  אויך  מאל  דאס  איז 
בדחן  באשטעלטער  דער  ווען  פאנטשער 
שמחה,  די  צו  אנגעקומען  נישט  איז 
טָאמבַאק  אליהו  הר"ר  הָאט  דעריבער 
אויפגעשטעלט  סּפָאנטַאן  זיך  שליט"א 
משמח צו זיין חתן כלה אויפ'ן ירושלימ'ער 
שטייגער, און דאס איז נאך געווען בעסער 

ווי געראכטן.
נָאכ׳ן בענטשן און זָאגן די שבע ברכות, 
הָאט מען זיך ַארויסגעלָאזט אין ַא שיינעם 
ריקוד, ווָאס הָאט ָאנגעהַאלטן א לענגערע 
זיך צעשּפרייט,  הָאט מען  צייט. דערנָאך 
ווען די משתתפים זענען ַאדורכגעדרינגען 
זעענדיג  חיזוק,  פון  געפיל  טיפן  ַא  מיט 
אידן  ערליכע  פון  הקדושה  כח  דער  ווי 

ווַאקסט און בליעט לשם ולתפארת.
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געוואשן  זיך  האט  מסיימים  ציבור  דער  ווָאס  נָאכדעם 
מעמד  דער  איז  תורה,  של  לכבודה  מצוה  סעודת  די  צו 
פישל  הר"ר  ראש  יושב  דורכ'ן  געווָארן  איינגעלייטעט 
מענדלאוויטש הי"ו מגבאי התאחדות אברכים. מיט'ן מַאכן 
פילאפף  מנשה  ר'  הגה"צ  געווארן  נתכבד  איז  סיום  דעם 

שליט"א רב דביהמ"ד מהר"י ט"ב וויליאמסבורג.
אליזר  שמואל  ר'  הרה"ג  אויפגעטרעטן  הָאט  דערנָאך 
אילָאוויטש שליט"א סופר סת"ם, מיט ַא דרשה איבער עניני 
מגילה, ביי וועלכן ער הָאט זייער שיין אויסגעשמועסט די 

הידורים ביים קויפן ַא מגילה.
ר'  הגה"צ  אויפגעטרעטן  האט  דרשה  ווארימע  א  מיט 
מנשה פילאפף שליט"א, מיט דברי חיזוק פאר די לומדים, 
חודש אדר  ַאז דער  ַארויסגעברענגט  הָאט  וועלכן ער  ביי 
ווָאס איז ַא זמן שמחה איז דער ּפאסיגער צייט צו פייערן 

די שמחת התורה. 
הרב  ר'  הרה"ח  געווארן  נתכבד  איז  המזון  ברכת  מיט 
ישעי'  אהל  ביהמ"ד  רב  שליט"א  לאנדא  יונה  יצחק  ר' 
קערעסטיר וחבר הנהלת מוסדות בני יואלהי"ו חבר החבורה, 
און דער עולם איז ַאהיים מיט פרישע קבלות אויף להבא, 

ָאנצוהייבן צום זעקסטן מָאל ש"ס מיט א פרישקייט.

נייער וועד "משמרת למשמרת" געגרינדעט 
אינערהאַלב קהל בני יואל ד'סאטמאר

למשמרת"  "משמרת  וועד  נייער  ַא   — יואל.  קרית 
יואל  בני  קהל  אינערהַאלב  געווארן  געגרינדערט  איז 
ד'סאטמאר, אין ָאנבליק פון די גרויסע אסיפות וואס זענען 
די מענער,  סיי פאר  די לעצטע תקופה  אין  פארגעקומען 
בחורים, פרויען, און מיידלעך, איבער דעם נסיון הדור די 

מגיפה פון טעכנָאלָאגיע.
פון  חבורה  ַא  דורך  געווארן  געגרינדעט  איז  ועד  דער 
די  ווי  העכער  נאך  דערהייבן  צו  זיך  אברכים  חשוב'ע 
אלגעמיינע סטאנדארט, און זיך נאך מער ָאּפשיידן פון די 

גאס און אזוי ארום זיין מער אפגעהיטן פון די נסיונות הזמן 
בסייעתא דשמיא.

ווערט  חבורה  די  מטעם  מודעה  אפיציעלע  ַאן  אין 
געמאלדן, אז שטייענדיג אנפאנג וואך פרשת ויקרא האלט 
מען שוין ביי 113 יונגעלייט און 111 נשים צדקניות וועלכע 
זענען שוין עמטליך אנגעשלאסן אין די נייע חבורה, מיט 
האבן טעקסט  פון  געווען  מתנזר  זיך  האבן  זיי  וואס  דעם 

מעסעדזשעס אויף זייער טעלעפאנען.
ממנם ילמדו וכן יעשו.

מלוה מלכה לטובת החזקת ביהמ"ד "אור משה" 
בשכונת וואודבורי–ווילאַס דעם מוצאי שבת

ויקרא–זכור  וואודבורי. — דעם קומענדיגן מוצאי שבת 
ביהמ"ד  לטובת  מלוה מלכה  יערליכע  די  וועט פארקומען 
שטייט  וואס  וואודבורי–ווילַאס,  בשכונת  משה"  "אור 
יוסף יאזעפאוויטש שליט"א רב  בראשות הרה"ג ר' שלמה 

השכונה.
א  'אריבער  די  פון  איינס  איז  וועלכע   — ביהמ"ד  דָאס 
מנין' דָארטיגע בתי–מדרשים וואס שטייט צום דינסט פון 
אויסגעשטיגן אלס  איז  הונדערטער תושבי השכונה —  די 
געגענט.  די  אין  מדרשים  בתי  צענטראלע  די  פון  איינע 
פון  ובגשמיות  ברוחניות  ּפלַאץ  שיין  א  זייער  איז  עס 
יאר.  גאנץ  א  זיך  דערקוויקט  שכונה  גאנצע  דער  וואס 
גרויסע  ַא הרחבת–הדעת, א  ַאהערגעשטעלט מיט  איז  עס 
פָארצימער, א הויכער דַאך, גרויסע פענסטער אד"ג, ווי עס 

ּפַאסט פאר א בית המקדש מעט.
ַאזוי ווי די הוצאות פונעם ביהמ"ד און די מקוה טהרה ווָאס 
שטייט צום בַאנוץ פונעם ציבור ציט ַאריין אין גרעסערע 
הוצאות, דעריבער איז ַארַאנזשירט געווָארן ַא מסיבה למען 
וואו  קודש,  שבת  מוצאי  קומענדיגן  דעם  ביהמ"ד  החזקת 
עס ווערט ערווַארטעט דָאס השתתפות פונעם ציבור תומכי 
ומחזיקי תורה תושבי השכונה, ַאז דָאס ביהמ"ד זָאל ווייטער 

לתורה  ַאקטיוויטעטן  רוחניות'דיגע  די  מיט  ָאנגיין  קענען 
ולתפלה.

"כולל ערב שבת" עפענט סניף אין ביהמ"ד 
"בית יואל" בשכונת וואודבורי–ווילאַס

שבת  ערב  "כולל  ברייט–בארימטע  די   — וואודבורי. 
העולמי" הָאט נָארווָאס געעפענט ַא סניף אין ביהמ"ד "בית 
יואל" בשכונת וואודבורי–ווילַאס, ווָאס איז נָאך ַא רינגעלע 

אינעם גָאלדענעם קייט פון דעם וואונדערבַארן געדַאנק. 
ווי אלע אנדערע כוללי ערב שבת העולמי, אונטער די 
נשיאות פונעם חשוב'ן ראש הכולל הרה"ג ר' יוסף מרדכי 
מיט  בארימט  ברייט–  איז  וועלכער  שליט"א,  וואגשאהל 
זיינע פעולות נשגבות אויפצוהייבן דעם קרן התורה איבער 
נישט  געגענטער  לָאקַאלע  די  ווערן  וועלט,  גאנצע  די 
פַארגעסן, נאר עס ווערט אויך צוגעשטעלט דא אין אונזער 
גרויסער שטאט "קרית יואל רבתי" ַאז אידן זאלן האבן די 

געלעגנהייט זיך קובע זיין צו לערנען ערב שבת.
 1 ביז   10 פון  פרייטאג  יעדן  איז  הלימוד  סדר  דער 
נאכמיטאג, און א סּפעציעלער ממונה איז געשטעלט אויף 
דעם כולל הר"ר נחמן בערקאוויטש הי"ו וועלכער שטייט מיט 
א געטריישאפט צו פַארזיכערן דעם פולסטן סוקסעס פונעם 
נייעם "כולל ערב שבת", עס זָאל ָאנגיין לשם ולתהלה, און 
די לומדים זָאלן קענען עוסק צו זיין בתורה מיט ַאן התמדה.

מי שטרח בערב שבת.

תושבי שכונת וואודבורי–ווילאַס באטייליגט ביי 
שמחת בר מצוה בבית הרה"ג רב השכונה שליט"א

איז  ויקרא  פרשת  נַאכט  זונטאג  דעם   — וואודבורי. 
פָארגעקומען ַא הערליכע סעודת בר מצוה פון הבחור יונה 
ני"ו, זון פון הרה"ג ר' שלמה יוסף יאזעפאוויטש שליט"א רב 

שכונת וואודבורי–ווילַאס, רב דביהמ"ד אור משה.

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

וואַרימע באַטייליגונג ביי יערליכע מלוה מלכה לטובת בית המדרש דעעש
קרית יואל. — ַא גרויסער ציבור תושבי 
העיר הָאט ַאנטיילגענומען ביי די יערליכע 
מלוה מלכה ווָאס איז ָאּפגערָאכטן געווָארן 
פַארגַאנגענעם מוצאי שבת פרשת פקודי 
לטובת דעם ביהמ"ד "נהורא טבא" דעעש.

דָאס ביהמ"ד ווערט געפירט דורך כ"ק 
יואל,  קרית  שליט"א  מדעעש  אדמו"ר 
פַאר  והדרו  מהודו  משפיע  איז  וועלכער 
ַא  ַאלס  דינט  וואס  ה',  בית  באי  ַאלע 
ליכטיג מקום תורה ותפלה פַאר די גַאנצע 

געגנט.
די מסיבת מלוה מלכה איז ָאּפגעהַאלטן 
הָאט  עס  הביהמ"ד.  היכל  אין  געווָארן 
צום  הערצה  שטַארקע  ַא  דערקענט  זיך 
ַא  זיך בַאטייליגט  הָאבן  ביהמ"ד, און עס 
שטיצע  זייער  ָאּפצוגעבן  ציבור  שיינער 

להחזקת הביהמ"ד.
ַא  אויף  צוגעגרייט  געווען  איז  עס 
ברייטן פַארנעם ַא רייכע סעודה, בנדבת 
לבם פון בני הרה"ח מוה"ר משה אהרן רייך 
שיחיו, לע"נ זייער מַאמע האשה החשובה 

ע"ה,  שמעון  אברהם  ר'  בת  דבורה  מרת 
דעם  געווארן  נפטר  ליידער  איז  וועלכע 

פַארגַאנגענעם ט' חשון.
מיט "דברי פתיחה" הָאט אויפגעטרעטן 
הי"ו  ראזענפעלד  יצחק  משה  מוה"ר 
שיינע  מיט  הָאט  וועלכער  הקהל,  ראש 
געדַאנקען איינגעלייטעט די מלוה מלכה. 
איבער  באריכט  א  געגעבן  הָאט  ער 
גרויסן  דעם  און  מצב  פינאנציעלן  דעם 
דעפיציט, ווי אויך פון אלע פעולות וואס 
איז געמאכט געווארן דעם פארגאנגענעם 
יאר, און פָארגעשטעלט די ּפלענער אויפ'ן 

עתיד.
אלע  באגריסט  ער  הָאט  גלייכצייטיג 
עסקנים וועלכע האבן זיך אריינגעווארפן 
עסקנים  נייע  די  בפרט  ארויסצוהעלפן, 
אברהם  מוה"ר  הי"ו,  גאלד  יוסף  מוה"ר 
שווארץ הי"ו, מוה"ר שמואל לאנדא הי"ו, 
וועלכע  הי"ו,  לויפער  מענדל  מוה"ר  און 
האבן מצליח געווען צו הייבן די הכנסות, 
יוצא  יעדער מבאי ביהמ"ד בלי שום  און 

זכות  באשטימטן  א  קויפן  זאל  הכלל  מן 
אויפצוהאלטן דעם מקום קדוש.

דערנָאך הָאט געהערט די דרשה פונעם 
מרגליות  מפיק  פה  הגה"צ  הכבוד"  "נואם 
אב"ד  שליט"א,  האלבערשטאם  יואל  רבי 
בלומינגרָאוו,  אין  סאטמאר-רינאוקע 
משמיע  לימודים  בלשון  הָאט  וועלכער 
געדַאנקען  ּפַאסיגע  און  שיינע  געווען 
איבער דָאס חשיבות פון דעם מקום תורה 
זכות פון  ותפילה, און דער געוואלדיגער 
תחת  קדוש  מקום  הייליגן  דעם  שטיצן 
שליט"א,  רבי'ן  דעעשער  פונעם  הנהגתו 
וואס דער אור הקדושה שיינט ארויס אויף 

די גאנצע שטאט.
ָאריגינעל איז געווען אין ּפלַאן אז דער 
בַארימטער משמח אלקים ואנשים הרה"ח 
זאל  הי"ו  פריעדמאן  הערשל  ר'  המפואר 
אבער  אדר,  חודש  לכבוד  אויפטרעטן 
האט  מינוט  לעצטער  דער  אין  ווי  ַאזוי 
זיך געמאכט אז ער קען נישט ערשיינען, 
דעם  אראנזשירט  עסקנים  די  האבן 

אויפטריט פונעם בארימטן משמח אלקים 
ואנשים הרה"ח ר' שלום אליעזר דים הי"ו, 

וועלכער האט משמח געווען דעם עולם.
דער  האט  שטימונג  פרייליכע  ַא  אין 
זיך  און  טאשן  די  געעפנט  זיך  עולם 

געלאזט קאסטן פאר די הוצאות ביהמ"ד.
בַאעהרט  איז  הכבוד"  "נזר  פרס  מיט'ן 
אהרן  משה  ר'  החשוב  הרבני  געווארן 
ביהמ"ד  דער  זייט  וואס  שליט"א,  רייך 
דער  ער  איז  געווארן  געגרינדעט  איז 
די  מיט  סיי  מקום,  פונעם  התיכון  בריח 
האלטן  מיט'ן  סיי  און  כסדרן  שיעורים 
און  אטמאספערע  דערהויבענע  די 
רעדן  צו  נישט  ערנסטקייט  געוואלדיגע 

בשעת'ן דאווענען.
דורך  עולם  דער  איז  בענטשן  נָאכ'ן 
פונעם  ברכה"  של  "כוס  נעמען  צו 
הָאט  וועלכער  שליט"א,  רבי'ן  דעעשער 
חשוב'ע  די  פאר  קנאבל  פארטיילט  אויך 

תומכים.
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הערליכע מלוה מלכה דורך "חברת תהלים" דקהל יטב לב ד'סאטמאר 
מוצאי שבת פרשת פקודי בהשתתפות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

דעם   — יואל.  קרית 
שבת  מוצאי  פַארגַאנגענעם 
פרשת פקודי איז פָארגעקומען 
מלוה  מסיבת  הערליכע  ַא 
מלכה אין די זַאלן פון "עטרת 
מייזעלס", פאר די קינדערלעך 
ווָאס בַאטייליגן זיך יעדע ווָאך 
אלע  ביי  אינדערפרי  שבת 
חברת תהלים לאקאלן איבער 
די שטאט אין די בתי מדרשים 

דקהל יטב לב.
אן  גייט  תהלים  חברת  די 
מדי שבוע בשבוע פאר לאנגע 
וואו  לטובה,  שוין  כולן  יארן 

צוזַאמען  זיך  קומען  תשב"ר  הונדערטער 
יעדן שבת צופרי אין ַאלע עקן שטאט, צו 
קענען מיטהַאֹלטן דָאס תהלים זָאגן, ווָאס 
דער  נעימות,  גרויס  מיט  געזָאגט  ווערט 
הילכט  בקולן  המצפצפין  יעקב  של  קולו 

ָאּפ גַאסן ַאוועק.
איז  תהלים  חברת  צענטרַאלע  די 
אויף  לב  יטב  דקהל  הגדול  ביהמ"ד  אין 
גַארפילד ראוד, אין די ַאנדערע ּפלעצער 
די  דורך  ָאנגעפירט  אויך  עס  ווערט 
ארטיגע עסקנים פון חברת תהלים דקהל 
יטב לב, און הַאלטן מיט ַאלע סּפעציעלע 
די  ווי  ַאזוי  מתנות  אין  ּפרָאגרַאמען 
גרויסע חברת תהלים דקהל יטב לב. עס 
איז אויסגעשטעלט אויף ַא וואונדערבַארן 
עוסקים  סטעף  גַאנצן  ַא  מיט  אופן, 
ס'זָאל  ַאהערצושטעלן  שמים,  במלאכת 
תשב"ר  די  פַאר  אינטרעסַאנט  גָאר  זיין 
צופרי  שבת  יעדן  ַארויס  זיך  רייסן  ווָאס 
השרון,  חבצלת  לעורר  דצפרא  בקדרותא 

ולשיר בקול נעים ורנן.
צו  בילד  ערהַאבן  גָאר  ַא  איז  עס 
זיך  יָאגן  קינדערלעך  יונגע  די  ווי  זען 
צו  דצפרא  בקדרותא  צופרי  שבת  יעדן 
זָאגן  תהלים  דָאס  מיטהַאֹלטן  קענען 
בהבל פיהם שאין בהם חטא, בהשתפכות 
ביי  ָאנגענומען  איז  זָאגן  תהילים  הנפש. 
אונז  הָאט  ישראל  מלך  דוד  ווָאס  אידן 
כל  סוף  עד  מתנה  ַאֹלס  איבערגעלָאזט 
סיי  נויט  ַא  פַאר  ווָאס  סיי  אין  הדורות 
דָאס  תהלים  איז  ענגשַאפט  ווָאספַארַא 
אויסגעגָאסן  זיך  הָאט  מען  וואו  ּפלַאץ 
דָאס הארץ צום בַאשעפער און מיט דעם 
גע'ּפועל'ט ישועות ורפואות. אן ַא שיעור 
ווָאס  ווערן פַארציילט פון אידן  מעשיות 

זענען געהאלפן געווָארן בעת צר.

כדי צו געבן חשק פאר די גָאר יונגע 
קינדערלעך ווָאס רייסן זיך ַארויס פון בעטן 
התלהבות  ַא  מיט  צופרי  שבת  ווָאך  יעד 
אין ברען צו זָאגן די קאפיטלעך תהלים, 
אינטרעסַאנטע  גָאר  צוגעשטעלט  ווערן 
זענען  ווָאס  די  פַאר  מתנות  און  פרסים 
ווַארימט  אויך  און  מצטיין,  שטַארק  זיך 
חיזוק  דברי  מיט  קינדערלעך  די  ָאן  מען 
מפי ספרים וסופרים וועגן דעם גרויסן כח 
בשמי  הימל  אין  פַארמָאגן  תשב"ר  ווָאס 

מעל.
ַאזוי ווי יעדן ווינטער איז היי–יָאר אויך 
מלכה  מלוה  הערליכע  ַא  פָארגעקומען 
"סעודתא דדוד מלכא משיחא", ווָאס איז 
תשב"ר  די  פאר  צוגעשטעלט  סּפעציעל 
מיטצוהַאֹלטן  נישט  פארפעלן  ווָאס 
זָאגן  קומען  צו  צופרי  שבת  ווָאך  יעדן 
מייזעלס"  "עטרת  פון  זַאלן  די  תהלים. 
איז צוגעשטעלט געווָארן דורך די הנהלת 
המוסדות, צו קענען ּפרַאווען די הערליכע 
זָאלן  קינדערלעך  ַאלע  ַאז  מלכה  מלוה 

דָאס קענען מיטהַאלטן ברוב פאר והדר.
די תשב"ר זענען אויפגענומען געווָארן 
דורך די חשוב'ע עסקנים און גבאים פון 
זענען  און  לב,  יטב  דקהל  תהלים  חברת 
געדעקטע  שיינע  ביי  געווָארן  געזעצט 
ַא  געווָארן  סערווירט  איז  עס  וואו  טישן 
משיחא,  מלכא  דדוד  סעודתא  הערליכע 
ווי זיי הָאבן געזונגען די זמירות למוצאי 

שבת.
איז  מסיבה  די  פון  ראש  יושב  דער 
הי"ו,  לויפער  בעריש  יודא  מו"ה  געווען 
דער בעל תפלה יעדע ווָאך ביים תהלים 
הָאט  ווָאס  אינדערפרי,  שבת  זָאגן 
איינגעלייטעט  און  תשב"ר  די  באגריסט 
די מסיבה מיט סיפורי צדיקים. ער הָאט 

ַארויסגעברענגט די מטרה פון די מסיבה 
די  פון  ענין  דעם  אין  זיין  צו  מחזק  זיך 
ווַארעם  הָאט ער  חברת תהלים. דערנָאך 
ווָאס  אינגעלייט  חשוב'ע  די  בַאגריסט 
יָאר  גַאנצן  שטייען צו הילף במשך דעם 
מיט  תהלים  חברת  פַאר  ַארויסצוהעלפן 
זייער  דַאנק  ַא  ווָאס  געברויכן,  ַאלע 
ַארבעט ווערט ַאלעס ַאהערגעשטעלט על 

צד היותר טוב.
געווָארן  געזונגען  זענען  דערנָאך 
זמירות למוצאי שבת. עס איז געווען ַאן 
וויַאזוי די קינדער  זען  ערהַאבן בילד צו 
זינגען די זמירות בצוותא חדא מיט ַאזַא 
מתיקות ווָאס הָאט שטַארק בַאנומען ַאלע 

ָאנוועזנדע.
הָאט  דרשה  אינהַאלטרייכע  ַאן  מיט 
הָאט אויפגעטרעטן דער געטרייער מנהל 
שליט"א,  כ"ץ  אברהם  יואל  ר'  הרה"ג 
דָאס  ַארויסגעברענגט  הָאט  וועלכער 
גרויס חשיבות פון תהלים זָאגן אין יעדער 
מעשה  שיינע  א  פארציילט  און  צייט, 

איבער'ן גרויסקייט פון תהלים.
געווָארן  ַאהערגעשטעלט  איז  דערנָאך 
מוה"ר  דורך  שּפיל  אינטערעסַאנטע  ַאן 
די  וועלכע  פון  הי"ו,  טייטלבוים  נפתלי 
קינדערלעך הָאבן שטַארק הנאה געהַאט.

יצחק  יעקב  מוה"ר  מנגן  בעל  דער 
פריינד הי"ו הָאט מהנה געווען די קינדער 
מיט נגינה, בַאגלייט דורך די כלי זמר פון 
הי"ו מחשובי אנ"ש  יואל קַארּפען  מוה"ר 
קומען  צו  געווען  מנדב  הָאט  וועלכער 
הָאט  באזונדער  מסיבה.  די  ביי  שּפילן 
מוה"ר נפתלי הירצקא מארקאוויטש הי"ו 

געשּפילט מיט סּפעציעלע כלי זמר. 
הָאט  איבעררַאשונג  גרויסע  ַא 
מרן  כ"ק  ווען  קינדער  די  בַאהערשט 

אדמו"ר שליט"א איז ערשינען 
הכבוד  יראת  מיט  זַאל.  אין 
געפילן  געהויבענע  און 
ילדי  הונדערטער  די  הָאבן 
געווען  פנים  מקבל  תשב"ר 
וועלכער  שליט"א,  רבי'ן  דעם 
בַאשיינען  געקומען  איז 
מעמד  געהויבענעם  דעם 
בנים  הקרוים  תלמידיו  ביי 
רבן,  בית  של  תינוקות  די 
אויף  חיזוק  ַאריינצוגעבן  זיי 
שבת  אויפצושטיין  ווייטער 
תהלים,  חברת  צו  צופרי 
ַא  צו  וועג  אויפ'ן  זייענדיג 
אין  הטהור"  שקל  "מפעל  לטובת  מסיבה 
אלי' עסטרייכער  הר"ר משה  פון   שטוב 

הי"ו מנכ"ל המוסדות.
די קינדער האבן געזינגען שיינע ניגונים 
לכבוד דעם רבי'ן שליט"א. דערנָאך הָאט 
דער רבי שליט"א געוואונטשן לחיים צו 

די קינדערלעך.
רבים  בת  בשער  איז  דערנָאך 
פאסיגע  די  געווארן  אויסגעדרוקט 
גבאים  געטרייע  די  פאר  אנערקענונג 
פון "חברת תהלים", ה"ה בראש וראשונה 
הרבני החשוב ועסקן נמרץ ראש וראשון 
גרָאס  יואל  מוה"ר  שבקדושה,  דבר  לכל 
ַא  ונפש  בלב  ַאוועק  זיך  גיט  ווָאס  הי"ו, 
למען  ישבות  לא  ולילה  יום  יָאר,  גַאנץ 
זיכער  מַאכט  ער  התמיד,  יבוטל  שלא 
ָאן  פָארקומען  דָאס  זָאל  שבת  יעדן  ַאז 
זיין  זאל  דָאס  און  ָאּפהַאֹלט,  שום  קיין 
צוגעשטעלט מיט ַאלע צוגעהרן, אין הָאט 
עמו  ואתו  לרוב.  ברכות  מיט  פארעדיגט 
די איבערגעגעבענע עסקנים ה"ה, מוה"ר 
שלום  מוה"ר  הי"ו,  יאקאבאוויטש  מנחם 
מאיר טארים הי"ו, מוה"ר חיים שלום מאנן 
הי"ו, מוה"ר שלמה מאנן הי"ו, מוה"ר יואל 
גאנץ הי"ו, און מוה"ר הערשל ראזענבערג 

הי"ו.
ַא  זיך  הָאבן גענומען אויף  די תשב"ר 
אויפצושטיין  ווייטער  קבלה  שטַארקע 
ָאנהַאֹלטן  ווייטער  און  צופרי  שבת  יעדן 
דעם גוטן מנהג פון זָאגן תהלים ברוב עם 
ביתר שאת ויתר עז, און דערמיט ּפועל'ן 
השפעות  מיני  כל  רפואות  און  ישועות 
טובות פַאר זיי, זייערע עלטערן און פַאר 

גַאנץ כלל ישראל.
הבל  בזכות  אלא  מתקיים  העולם  אין 

פיהם של תינוקות של בית רבן!

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די
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די שמחה איז פארגעקומען אין היכל ביהמ"ד אור משה 
מיט'ן השתתפות פון קרובים וידידים פון די גאנצע געגנט, 
בראשות די רבנים קרובי המשפחה און רבני השכונה, ועל 

צבאם דער זיידע כ"ק אדמו"ר מדינוב מאנסי שליט"א.
ַאלע  פַאר  געווָארן  סערווירט  איז  סעודה  הערליכע  ַא 
משתתפים. ָאנגעהויבן דעם מעמד הָאט זיך מיט ַא הערליכע 
ווָאס  געהַאלטן,  הָאט  בחור  בר  דער  ווָאס  ודרוש  פלפול 
הָאט נָאכגעפָאלגט מיט לעבעדיגע ניגונים, וועלכע הָאבן 

ָאנגעהַאלטן פַאר ַא לענגערע צייט.
במשך די סעודה הָאט מען געהערט דברי תורה פונעם 
זיידן כ"ק אדמו"ר מדינוב מאנסי שליט"א, און דער בעל 

שמחה הרה"ג ר' שלמה יוסף שליט"א.
זיך אויסגעשטעלט  ַא ריזן ציבור תושבי השכונה הָאבן 
שמחה  בעל  חשוב'ן  דעם  ָאנוואונטשן  שורות  לַאנגע  אין 
ער זָאל זען נחת פון דעם קינד און פון ַאלע זיינע קינדער 

געזונטערהייט עד ביאת הגואל. 
ַא לענגערע צייט הָאט מען פַארברענגט מיט פרייליכע 
ניגונים און נָאך ַא פייערדיגן ריקוד לכבוד השמחה, הָאט 

דער בר מצוה בחור געבענטשט על הכוס.

סעודת הילולא פון הרה"ק מקאַלוב זי"ע אין 
ביהמ"ד בית יעקב נחמי' דקהל יטב לב

הרה"ק  נשמת  לזכר  הילולא  סעודת  ַא   — יואל.  קרית 
מקַאלוב זי"ע, איז ָאּפגעהַאלטן געווָארן דעם פַארגַאנגענעם 
מוצאי שבת פרשת פקודי אין אין ביהמ"ד בית יעקב נחמי' 

דקהל יטב לב, שכונת עצי תמרים.
זיך  הָאבן  מעשה  ואנשי  חסידים  ציבור  שיינער  ַא 

דורך  געווארן  נתנדב  איז  ווָאס  די סעודה  ביי  בַאטייליגט 
הרוצה בעילום שמו הי"ו.

הָאט  צדיק  של  מקחו  לברר  דרשה  הערליכע  ַא  מיט 
ר"מ  שליט"א  בריינעס  יעקב  ר'  הרה"ג  אויפגעטרעטן 
אויך  האט  וועלכער  מאנסי,  סאטמאר  קטנה  בישיבה 

דערציילט עובדות וענינים פונעם בעל ההילולא. 
הי"ו  פערענץ  רפאל  חיים  ר'  הרה"ח  הָאט  דערנָאך 
"גלות  און  קאקאש"  "סאלא  ניגונים  הייליגע  די  געזינגען 
גלות" בַאגלייט מיט זיינע כלי שיר, וואס הָאט געברענגט 

א געוואלדיגע התעוררות ביים ציבור.
א  עולם  מיטגעטיילט דעם  ּפלַאץ  אויפ'ן  ער  אויך האט 
הייליגן  צום  מיוחס  ניגון  ַאלטן  ַאן  פון  ַאנטדעקונג  נייע 
ַאן  פון  געהערט  לעצטנס  האט  ער  וואס  זצ"ל,  קאלובער 

ַאלטן קאלובער איד.

מעמד "הנחת אבן הפינה" פונעם נייעם 
ביהמ"ד אנשי חי"ל פראַנקפורט

דינסטאג  דעם  פארגעקומען  איז  מאורע  פייערליכע  ַא 
פרשת ויקרא, ביים מעמד היסוד "הנחת אבן הפינה" פונעם 

נייעם ביהמ"ד אנשי חי"ל פרַאנקפורט.
דאס ביהמ"ד - וואס איז שוין צר מהכיל נאכדעם וואס 
זיך  האט  עס  און  ביהמ"ד  ספסלי  געווארן  נתוסף  איז  עס 
ב"ה  איז   - היכל  דעם  אויסצוברייטערן  נויט  א  אנגעזען 
בַאשטעטיגט געווארן דורך די לאקאלע באהערדע אויף צו 
בויען א שיינעם בנין וואס זאל דינען אלס לייכט–טורעם 
שוין  האלט  מען  ווען  יעצט  אומגעגענט.  גאנצע  די  פאר 
ביים פארענדיגן די פאנדעישאן, איז פָארגעקומען א מעמד 
"הנחת אבן הפינה", וואו א גרויסער עולם תושבי השכונה 
רינה  בקול  צונויפגעקומען  זיך  זענען  משפחה  קרובי  און 

ותודה המון חוגג.
איידער מען איז צוגעטרעטן צום לייגן די ״אבן הּפינה״, 
הָאט מען געזונגען ּפַאסיגע ניגונים ווָאס הָאט ַאריינגעצויגן 
דעם ציבור אין ַא התעוררות׳דיגע שטימונג. דערנאך האט 
אויך האט מען  ווי  בנין,  נייעם  יסוד פאר'ן  געלייגט דעם 
געלייגט שטיינער פון עטליכע מקומות הקדושים וואס זאלן 

דינען אלס א שמירה און א זכות להצלחה.
ַא געזַאנג  סּפָאנטַאן הָאט דער עולם אויסגעברָאכן אין 
״בורא עולם בקנין השלם זה הבנין״, און דער גַאנצער ציבור 
הָאט זיך ארויסגעלָאזט אין ַא פייערליכן טַאנץ, ָאּפגעבנדיג 
ַא שבח והודי׳ פאר׳ן בַאשעפער ַאז מען הָאט דערגרייכט ביז 
ַא תפילה  ַאלע שוועריגקייטן, מיט  ַאהער מיט'ן בייקומען 

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

יערליכע מלוה מלכה לטובת ביהמ"ד בית שלמה מיכל דקהל בני יואל ד'סאטמאר
און  השכונה  תושבי   — יואל.  קרית 
ביי  באטייליגט  זיך  האבן  העיר  תושבי 
דעם  לטובת  מלכה"  "מלוה  יערליכע  די 
ביהמ"ד בית שלמה מיכל אויף האמבורג 
דעם  געווארן  ָאּפגערָאכטן  איז  ווָאס 
פארגאנגענעם מוצאי שבת ּפרשת ויקהל 
פונעם  שטיצע  ווַארעמע  מיט  העעל"ט, 
ברייטן ציבור, ובפרט פון די פילצָאליגע 
ותושבי  ביהמ"ד  מתפללי  הקהלה  בני 

השכונה.
אויסגעשטיגן  ב"ה  איז  ביהמ"ד  דָאס 
די  פון  זייענדיג  תל–תלפיות,  ַאלס 
געגענט,  די  אין  מדרשים  בתי  שענסטע 
מקום  קובע  זיך  הָאבן  ביהמ"ד  דעם  אין 
א  געטרָאפן  הָאבן  וואס  אידן  געווען 
צו  ממשיך  וואו  ווינקל  חסיד'יש  ווַארעם 
ולתהלה.  לשם  הקדושה  שיטה  דעם  זיין 
גלייכצייטיג הָאט דער ביהמ"ד צוגעצויגן 
א הערליכער ציבור אידן יראים ושלמים 
צו  געווען  זוכה  הָאבן  וועלכע  תושבים, 
טרעפן א שיין חסיד'יש בא'טעמ'ט מקום 
וואו זיך קובע מקום צו זיין לתורה ותפלה.

מיט'ן אויפבוי פון דעם הערליכן ביהמ"ד 
יָאר  עטליכע  געווָארן  בַאנייט  איז  ווָאס 
צוריק, הָאט מען אויך ַאהערגעשטעלט א 
הערליכע מקוה, ווָאס איז אין בַאנוץ פאר 

ַאלע  פאר  און  מתּפללים,  פילצָאליגע  די 
תושבים ַארום, זייענדיג א הערליכע מקוה 

אין די גַאנצע געגענט ַארום.
בשבוע  שבוע  מדי  ווערט  מקוה  די 
בַאנוצט דורך א ריזן ציבור מתּפללים און 
תושבים פון די ַארומיגע גַאסן. ועוד ידם 
ביהמ"ד  הנהלת  חברי  געטרייע  די  נטוי' 
זענען ווייטער עומדים הכן צו פַארענדיגן 
רצון  לשביעת  והדר  ּפאר  ברוב  מקוה  די 
אויס  נָאך  זיך  פעלט  עס  הציבור.  כל 
קענען  צו  כדי  סכומים,  בַאדייטענדע 
פַארענדיגן די מקוה מיטן גַאנצן פרַאכט, 
קוקן  השכונה  ותושבי  מתּפללים  די 

שטַארק ַארויס אויף דעם גמר המקוה.
מלכה,  מלוה  יערליכע  די  ביי  יעצט 
איינמָאל-אין-יָאר  דער  איז  וועלכע 
צוזַאמענטרעף ווָאס ברענגט צונויף דעם 
וואס  ומחזיקים,  תומכים  ציבור,  גַאנצן 
קומען מחזק זיין דעם שיינעם מקום תורה 
ולומדים  מתּפללים  די  ובפרט  ותפלה, 
דעם  צו  קשר  שטַארקן  ַאזַא  שּפירן  ווָאס 
מקום, און דרוקן אויס זייער הכרת הטוב 
דורכ'ן מחזק זיין דעם בית מקדש מעט פון 
וועלכן זיי זענען ַאזוי שטַארק נהנה בכל 

מקום וזמן. 
פָארקומען  איז  די מסיבת מלוה מלכה 

געווען  איז  וואס  הביהמ"ד.  היכל  אינעם 
ברייטע  א  מיט  געשטעלט  אהער  שיין 

סעודה מלוה מלכה.
אויף א סּפעציעלע פלאטפארמע אויף 
אויפגעשטעלט  געווארן  איז  זייט  דרום 
אינסטרומענטן  מוזיקאלישע  פילצאליגע 
מלוה  די  במשך  האבן  שיר  בעלי  די  ווי 
פארזאמלטן  דעם  געווען  מהנה  מלכה 

ציבור.
דרשה  די  געווארן  געהערט  איז  עס 
המפורסם  הרה"ג  הכבוד",  "נואם  פונעם 
פה מפיק מרגליות רבי אשר זעליג פריינד 
וועלכער  הוראה,  בבית  מו"ץ  שליט"א, 
הערליכע  זיינע  מיט  באקאנט  איז 
ביהמ"ד  און  שיעורים  וועכענטליכע 
הלכות  דורך  לערנט  מען  ווי  שבת  יעדן 
מדי  קלארקייט  געוואלדיגן  א  מיט  שבת 
האט  שליט"א  דיין  דער  בשבתו.  שבת 
זכיה  גרויסע  די  פון  גערעדט  ארום  שיין 
אזא  זיין  מחזק  און  ארויסהעלפן  פון 
זיין  געברענגט  ארויס  און  ביהמ"ד  שיין 
און  תפילות,  הערליכע  די  פון  התפעלות 
דאס ווארעמקייט וואס הערשט צווישן די 

מתפללים.
געווארן  געהערט  איז  ערבים"  "דברים 
פון הרה"ח המפואר ר' חיים רפאל פערענץ 

המדרש,  בית  מתפללי  מחשובי  הי"ו 
שפראך  זיסע  זיין  מיט  הָאט  וועלכער 
סארט  אלע  איבער  ארומגערעדט  שיין 
די  ובפרט  בכלל  מוזיק–אינסטרומענטן 
וואס  למיניהם  מוזיק  סארט  היינטיגע 
און  חתונות  די  ביי  געשּפילט  ווערט 
און  טאג  הייליגסטן  דעם  פאר'גוי'אישט 

לעבן פאר די חתן.
זענען  שבת  מוצאי  פון  זמירות  די 
די  דורך  ָאּפגעשּפילט  קונצליך  געווארן 
רפאל  חיים  ר'  הרה"ח  מייסטער–שּפילער 
פערענץ הי"ו און הרה"ח ר' נפתלי הירצקא 
פילצאליגע  אויף  הי"ו,  מארקאוויטש 

מוזיקאלישע אינסטרומענטן.
עס איז אריינגעקומען אסאך מער קעש 
ערווארטעט,  האט  מען  ווי  ּפלַאץ  אויפ'ן 
זכות  די  פון  אויפקויפן  ברייטן  מיט'ן 
פון "שבת של מי" וואס די חברי הנהלת 
ערשטע  דאס  היי–יאר  האבן  הביהמ"ד 
האט  מען  ווי  ארויסגעשטעלט  מאל 
די  במשך  שבתים  אלע  אויספארקויפט 

גאנצע יאר.
מגדל  דער  אז  ערווַארטעט  איז  עס 
ביתר  ָאנגיין  קענען  ווייטער  זָאל  אור 
שאת וביתר עוז לשביעת רצון כל תושבי 

השכונה.
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אויף ווייטער ״השלם זה הבנין״!
רב  ביים  לחיים"  "מסיבת  א  פארגעקומען  איז  דערנאך 
שליט"א אין שטוב וואו מען האט זיך געוואונטשן צו זען 
בקרוב דעם היכל הנרחב בשכלולו, וואו מען וועט בעז"ה 

עוסק זיין בתורה ותפלה מתוך הרחבת הדעת כל הימים.

העלדישע "מצילי אש" וואָלונטירן ראטעווען 
אָפּ געביידע פון ארויפגיין מיטן רויעך

קרית יואל. — ַא העליש פייער הָאט אויסגעברָאכן דעם 
פארגאנגענעם מוצאי שבת אין די געביידע אויף 2 ווען–
ביורען, וואו עס געפינט זיך ַא ביהמ"ד, ָאפיסעס, ַא פרוכט 
געשעפט, און נאך פילע דירות, און בחסדי ה' איז פארמיטן 

געווָארן ַאן ערנסטע שריפה אויפ'ן גַאנצן בנין.
מיט גרויס פארזיכטיגקייט האבן די העלדישע "מצילי אש" 
ווָאלונטירן ארויסגעראטעוועט די ספרי תורה פונעם ארון 
הקודש אין ביהמ"ד בית מרדכי יהודא וואס פונקציאנירט 
אויפ'ן ערשטן שטאק פונעם בנין. ַאזוי ווי דָאס פייער הָאט 
אויסגעבראכן מוצאי שבת ארום א שעה נָאכ'ן זמן, איז דָאס 

ביהמ"ד שוין געווען ליידיג פון מתפללים.
די  בנין  אינעם  זיך  געפינט  ביהמ"ד,  צום  צוגָאב  אין 
אפיסעס  קַאונסול"  קאמיוניטי  יואל  "קרית  בַארימטע 
מיט  איינוואוינער  שטאט  טויזענטער  די  העלפט  וועלכע 
בארימטע  די  אנגעלעגנהייטן,  סערוויס  סָאושעל  אלע 

"פרָאטס" געשעפט און נאך פילע דירות.
שנעל  בליץ  זיך  האט  פייער  דָאס 
דַאנק  ַא  און  פארשּפרייטן,  אנגעהויבן 
געטרייע  און  רעאקציע  פלינקע  די 
"מצילי  העלדישע  די  פון  קָאָארדינירונג 
אש" ווָאלונטירן איז עס שנעל געברענגט 
געווארן אונטער'ן קאנטראל, און דערמיט 
ערנסטע  געווָארן  פַארמיטן  ב"ה  איז 
בנין  גאנץ–בַאוואוינטן  ַא  פון  שאדענס 

מיט משפחות.
האבן  אייגענטימער  ביזנעס  און  משפחות  ארטיגע  די 
ווָאלונטירן און  זיך הערצליך באדאנקט פאר די געטרייע 

פייער–טשיף פאר די העלדישע און פלינקע ארבעט.
כל  על  השי"ת  איינוואוינער  די  דַאנקען  גלייכצייטיג 
הטובה, ַאז מען איז ב"ה בַאצייטענס גערַאטעוועט געווָארן 
פון דעם העלישן פייער ווָאס הָאט ב"ה נישט געקָאסט קיין 

אידישע נפשות
הודו לד' כי טוב!

פרישע פּרָאיעקט פון "מרבה לשובע" צו 
צושטעלן סעודת מלוה מלכה יעדן מוצאי שבת

קרית יואל. — מיט ווארימע געפילן ווערט אויפגענומען 
מפעל  דורך  ּפלענער  בעפארשטייענדע  איבער  נייעס  די 

מיט  קאך  ישעי'לעס  ר'  אויסצוברייטערן  לשובע"  "מרבה 
סעודת מלוה מלכה יעדן מוצאי שבת.

מלכה  מלוה  סעודת  סינָאנים  גייט  ַאריין  אמת'ן  אין 
מיט "ר' ישעי'לעס קאך",  וואס ווי באקאנט פלעגט דער 
זי"ע  ישעי'לע  רבי  הרה"ק  ישועות  ופועל  צדיק  גרויסער 
פריש– מיט  שבת  מוצאי  יעדן  סעודות  גרויסע  צושטעלן 
חיי  בני  געווען  משפיע  דערמיט  און  מאכלים  געקָאכטע 
ַאז "מרבה  ווי רעכט  ומזוני. דעריבער איז עס נישט מער 
לשובע" זָאל זיין די ערשטע אין די רייע דאס צו צושטעלן.
מיט  יעצט  זיך  גרייטן  לשובע"  "מרבה  עסקני  די 
סערווירט  וועט  וואס  מלכה  מלוה  סעודות  ַאהערצושטעלן 

ווערן אנגעהויבן פון א שעה נָאכ'ן זמן מוצאי שבת.
פאלגט נאך מודעות איבער די פונקטליכע פרטים פון די 

נייע סערוויסעס אינערהאלב מפעל "מרבה לשובע".

אין קרית יואל רבתיא בליק   נייעס אויף 
די

הונדערטער תושבי בלומינגראָוו ביי מעמד "חנוכת הבית" פאַר נייעם "הצלה גאַראַזש"
תושבי  הונדערטער   — בלומינגרָאוו. 
מעמד  ביים  בַאטייליגט  זיך  הָאבן  העיר 
לָאקַאלן  נייעם  פונעם  הבית"  "חנוכת 
געווען  איז  וואס  גַארַאזש",  "הצלה 
זונטאג  פַארגַאנגענעם  צוגעשטעלט דעם 

פרשת ויקרא.
דורך  געווארן  נתנדב  איז  בנין  דער  
הנגידים החשובים הרבני הנגיד ר' אברהם 
ראה"ק  סגן  הי"ו  יאקאבאוויטש  בער 
הרבני  עמו  ואתו  ברוקלין  סאטמאר 
קהל  ראה"ק  שווימער  מענדל  ר'  הנגיד 
וועלכע  יואל,  קרית  סאטמאר  לב  יטב 
תושבי  למען  קאסטן  געלאזט  זיך  האבן 
העיר אויפצובויען דעם נויטיגן בנין וואס 
אלע  מיט  געווארן  ַאהערגעשטעלט  איז 
און  הויפטקווארטיר  אלס  איינריכטונגען, 
נערוו–צענטער פון וואו עס זָאלן געפירט 
און  העיר  עתיד  למען  עסקנות  די  ווערן 

שטיין גרייט פאר די בליה און וואוקס.
פרשת  זונטאג  פַארגַאנגענעם  דעם 
דער  געווארן  געפייערט  איז  ויקרא 
"חנוכת הבית" פאר די גאנצע שטאט. עס 
איז געווען צוגעגרייט א רייכע פרישטאג 
און מיטאג. מען האט דערביי פארטיילט 
העכער טויזנט משלוח מנות זעקלעך פאר 
אלע קינדער וועלכע זענען זיך געקומען 
אנגעגאנגען  איז  מסיבה  די  באטייליגן. 
דורכאויס דעם גאנצן טאג אין די גרויסע 

דָאּפעלטע "הצלה גַארַאזש".
ַא "הצלה" טראק איז געווען ּפארקירט 

געגעבן  איז  עס  ווי  בנין  פונעם  פארנט 
די  פאר  געלעגנהייט  די  געווארן 
זיך  נָאענט  דער  פון  קענען  צו  קינדער 
באטראכטן  און  טראק  אויפ'ן  אומקוקן 
נפשות  הצלה  און  אינסטָאלַאציעס  אלע 
ַארָאּפגעקומען  איז  אויך  איינריכטונגען. 
געגענטער  אנדערע  פון  אמבולאנס  ַאן 

מיטצוהאלטן די פייערונג.

די  געווָארן  געגעבן  איז  ּפלַאץ  אויפ'ן 
וועלן  וועלכע  אלע  פאר  געלעגנהייט 
נישט זיין אנוועזנד אין טָאג פון די ווַאלן 
ווָאס קומען פָאר דעם קומענדיגן דינסטאג 
קַאנדידַאטן,   3 לויפן  עס  וואו  צו  פרשת 
ַארָאּפצוגיין  שווער  איז  עס  אבער 
ביים  רייע  די  אין  שטיין  ּפערזענליך 
ָאּפגעבן די שטימע, צו קענען ַאריינגעבן 

ַאן "עבסענטי בעלאט". דאס איז געבליבן 
בָאורד– סטעיט  יארק  ניו  פון  געזעץ  א 
פון  אויסברוך  דעם  זייט  ָאוו–עלעקשאנס 
ַאן  דורך  שטימען  קען  מען  ַאז  קָארָאנע, 

"עבסענטי בעלאט".
נישט  זענען  ָאפיציעל  כאטש 
ַאריינגעגעבן געווָארן קיין אנדערע ווַאל–
ליסטעס סיידן די ַאמטירנדע קַאנדידַאטן, 
און אויבן–אויף קוקט אויס ַאז זיי לויפן ָאן 
נישט קיין  קיין קעגנער, דָאך נעמט מען 
נישט  זָאלן  ישראל  שונאי  די  ַאז  שַאנס 
איבערשּפילן דעם "רייט אין" קַאמּפיין וואס 
די חרדי'שע קַאדידַאטן הָאבן סוקסעספול 
דורכגעפירט ביי די פריערדיגע ווַאלן. און 
די גאנצע שטאט שטעלט זיך אונטער איינס 
און די זעלבע קאנדידאט. די שונאי ישראל 
וועלכע קענען נישט צוקוקן דעם בליה און 
וואוקס פון די הייליגע שטאט בלומינגראוו 
אין קרית יואל רבתי, שטייען און ווארטן 
אויף א געלעגנהייט דָאס בייצוקומען. זיי 
ארבעטן אויף אלע פראנטן מיט א מעגליכע 
"רייט אין" קַאמּפיין צווישן די אלגעמיינע 
אלע  שטייען  דעריבער  איינוואוינער. 
די  אונטער  פאראייניגט  איינוואוינער 
א  מיט  אריינצוקומען  קאנדידאטן  זעלבע 
השם  ובשם  כח  פאראייניגטע  שטארקע 
שאת  ביתר  פאראויסצוגיין  ונצליח  נעשה 
און  סערוויסעס  שטאטישע  אלע  מיט 
אלע  פאר  סערוויסעס  אויסברייטערונגען 

תושבי העיר.
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252 ACRES RD. MONROE, NY 845.205.9990

CALL/TEXT: 
845 751 9299

AUTOQUOTE - TEXT "QUOTE" TO:  844.450.1070
quote@blueshineinsurance.com BLUESHINEINSURANCE.COM

NO POLICY LEFT BEHIND. 
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פון די סַאטמַארע שטָאטדער ָארגַאן אין יעדע היים 

February 24 '22   |   Vol. 01-08   |   ויקהל תשפ"ב

המדרש הגדול דק"ק קרית יואלפארקינג לאט פונעם תל תלפיות בית צו פארבעסערן טראפיק שטראם אינעם רייע אינדזשענירונג פלענער אויסגעארבעט קרית יואל והגלילות
קומט אין ליכט פון שווערע אנלייגעניש אינעם פארקינג לאט ביים בית המדרש הגדול - לאנגפארצויגענע פארצווייגטע זיצונגען מיט אינדזשענירן 

שטעלן פאר פארשידענע פלענער און אפציעס - ווייטערדיגע פלענער צו לעזן דעם פארקינג מאנגל קומען ארויס אין די נאנטע טעג

זייט 17

פריש באנייטע פלענער פאר נייעם 
ביהמ"ד אויף מעריוואלד לעין אין 

אפראוועלסבלומינגראוו אריינגעגעבן פאר 

'חברה הצלה' אנערקענונג פאר מערסט אקטיווע מעמבערס

קוועיקיר הילדקיט"ל אין שכונת שיעור אין ביהמ"ד נייער וועכנטליכער 
26

25מרדכי דקיט"לאין ביהמ"ד בית 'רענט רעוואלוציע' אייגנארטיגער 

2625

לאקאלע עקאנאמיע וואוקס זעצט פאר מיט בגלילות העיראויפן 208 געבויעט ווערן געביידעס וועלן מאסיווע אפיס מיט צוויי נייער קאמפלעקס 
אימפעט - צוויי הונדערט פופציג טויזענט 
סקווער פוס אפיס פלאץ וועלן אהערגעשטעלט 
זייט 13ווערן צום באנוץ פאר תושבי העיר

נייעם בנין אויף חברוןLED לעקטער'ס באלייכטן 

און שוין אין פולקאמער באנוץפליישיגער קאך פונקציאנירט שוין גענצליךלשובע - ר' ישעי'לעס קאך'אריין אין באנוץ אין 'מרבה נייער ריזן עס זאל געעפנט און 

זייט 25מוצאי שב"ק ויקהלדקהל יטב לב היינטיגן דורך 'מפעל בית נאמן' יערליכער כינוס חברים 

זייט 20

יום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳יום א׳

עד:עד.עג:עג.עב:
מס' זבחים

שב"קעש"קיום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳יום א׳
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מוסר • ש״ס • הלכה

תורת מש״ה • •

פ' ויקראלוח הלימודים

פקודיערב שב״ק פרשת
א אדר ב' תשפ״ב

בס"ד

#59

הנרותהדלקת 
5:36

שבתזמן מוצאי 
7:05

קהל יטב לב סאטמאר קרית יואל

bletel@cylkj.org • 845-783-5688 #17 • "צו מעלדן א שמחה אדער אדווערטייזן אין "קהל'ס בלעטל

ם נ ו ע מ ב ה  ח מ ש ה ש ל  ג ר ל רכת מזל טוב לאנשי שלומינו

יום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳יום א׳

י-יאטז-חה-וד-ה

הל׳ יו"ט

או״ח סימן תקיד

 אבי החתן

אבי הכלה

מוה"ר אדוני' ווייס הי"ו )וומסב"ג(

מוה"ר שלום אשר בערקאוויטש הי"ו

1 המספיק וועיהמספיק

מוה"ר מרדכי דוד בירנבוים הי"ו

מוה"ר אשר זלמן לייב וואלדמאן הי"ו

34 סאטמאר דר.טאהש

שבת שבע ברכות

 אבי החתן

החתן

אבי הכלה

הרה"ג ר' מנחם נתנאל יונגרייז שליט"א
מו"ץ בקהלתינו הק' שכונת בלומינגראוו

בנציון נחום 
ני"ו

הרב גרשון קליין שליט"א )וומסב"ג(
ר"מ בישיבה גדולה

דקהלתינו הק' - שכונת בלומינגראווביהמ"ד אברכים
החתונה ביום ב' באולם ויואל משה - וומסב"ג

הרב ישראל מיללער שליט"א

שמעון ני"ו

הרה"ג ר' אברהם יוסף יאקאבאוויטש שליט"א
ראה"ח בכוללינו

33 איירין דר. באולם די פאלם

מוה"ר יעקב אלי' ראטענבערג הי"ו

יצחק שלום 
ני"ו

מוה"ר מענדל בראך הי"ו )מאנסי(

החתונה ביום א' באולם עטרת חי' שרה - מאנסי6 קארטער לעיןיפו

מוה"ר נחמי' געלב הי"ו

יצחק ני"ו

מוה"ר יושע מאשקאוויטש הי"ו
מהעומדים על הפקודים במוסדותינו הק'

159 עיקערס רד.בית אלטא פיגא )ילד(

הרה"ג ר' אברהם יעקב בלום שליט"א
ר"מ בישיבתינו הק' 

יושע ני"ו

הרב שלמה יקותיאל יאקאבאוויטש שליט"א

חבר הנהלת בעידן חדוותא ומנהל שערי לימוד במוסדותינו הק'

29 געציל בערגער בלווד. טארנא

מוה"ר לוי אהרן עסטרייכער הי"ו

גדלי' ני"ו

חבר הנהלת הכוללמוה"ר יואל ברי"צ גליק הי"ו

13 סאסוב קט.בית ברוך

מוה"ר אלימלך קרויס הי"ו

יודא ני"ו

מוה"ר יואל ראטענשטיין הי"ו )וומסב"ג(

34 סאטמאר דר.טאהש

עלי' לתורה

געווינער 4-4: דער 4׳טער געווינער פון די שבוע בשבוע גורלות איז:
מוה״ר יחזקאל שרגא יאקאבאוויטש הי״ו

יעדע דאנערשטָאג$500 קעששבוע בשבוע גורל

זוכה בגורל #4 פ׳ פקודי

אנגעשלאסןהאבן זיך עלטערן וואס אלע חשוב׳ע יישר כח פאר 
מו״ה דוד ליייבוש פריעדמאן הי״ו

יייווואאאללל קקקררריייתתת יייטטטבבבללללללבבבסססאאאטטטמממאאאררר קקקהההללל
•••

בבבררר
חחח

מממייי
דדד

ָֹלם 
ם עו ֹרוָּבנוּ ִמּכֶ

ֹר ָודו
ְֹסֵדי דו

הזהב!חברי הקהלה, עמודי אשריכם מו

ולעמוד

ֶלְך! ד ַהֶמּ י ֵכן ִיַסּ דמי חבר • ִכּ

כי תשאמיטוואךדינסטאגפורים קטן

  3,000 אויסגעצָאלטע מעמבערס:                         ַא מיליָאן!!

מו"ה בנימין הערש גרינפעלד הי״ו מו"ה ארי׳ אשר שטעסל הי״ומו"ה אפרים מאיר פרענקל הי״ומו"ה אליעזר אבא הערמאן הי״ומו"ה אליעזר שניצער הי״ומו"ה אלחנן חיים פריינד הי״ומו"ה אהרן קויפמאן הי״ומו"ה אהרן אליעזר ברי''ד גרינהוט הי״ומו"ה אברהם שלום בינער הי״ומו"ה אברהם מרדכי רייכמאן הי״ומו"ה אברהם אלי׳ פריעדמאן הי״ו

מו"ה יואל ברי"מ מערץ הי״ומו"ה יואל ברה''ד גאנץ הי״ומו"ה יואל בר"ק ווייס הי״ומו"ה יואל בר"אא גרינהוט הי״ומו"ה טובי' בר''ל בראך הי״ומו"ה חיים שלום קליינמאן הי״ומו"ה חיים ווייזער הי״ומו"ה חיים גליק הי״ומו"ה חיים הערש גאלדבערגער הי״ומו"ה זושא געלב הי״ומו"ה דוד יעקב דייטש הי״ומו"ה ברוך מרדכי אקערמאן הי״ו

מו"ה יואל יושע אפעל הי״ומו"ה יואל זיגעלמאן הי״ומו"ה יואל גרינפעלד הי״ומו"ה יואל ברמ"א קאהן הי״ומו"ה יואל בר״מ פריעדמאן הי״ומו"ה יואל בר"יז יאקאבאוויטש הי״ו מו"ה יואל בר''ז קויפמאן הי״ומו"ה יואל פאזען הי״ומו"ה יואל משה זילבערשטיין הי״ומו"ה יואל דייטש הי״ומו"ה יואל ברמ"י פאלקאוויטש הי״ומו"ה יואל ברמ"א גראס הי״ו

מו"ה יואל משה יודא בארלעוו הי״ומו"ה יואל מאנן הי״ו
מו"ה יוסף פנחס סטראלאוויטש הי״ו

מו"ה יקותיאל מאיר גראס הי״ומו"ה יקותיאל יודא פיש הי״ומו"ה יקותיאל ברא''ל שווארטץ הי״ומו"ה יצחק פריעדמאן הי״ומו"ה יצחק מארקאוויטש הי״ומו"ה יעקב יאקאב הי״ומו"ה יעקב וועבערמאן הי״ומו"ה יחיאל מיכל הערמאן הי״ומו"ה יוסף בנימין פריעדמאן הי״ו

מו"ה מנחם נחום היימליך הי״ומו"ה משה יעקב וויינשטיין הי״ומו"ה משה הערש ברוין הי״ומו"ה משה יודא פאלאטשעק הי״ו מו"ה משה בר"ש קרויס הי״ומו"ה משה ארי' בערגער הי״ומו"ה משה אהרן ווייס הי״ומו"ה מרדכי שמואל גאנדל הי״ומו"ה מרדכי יודא פאלמאן הי״ומו"ה מנחם דוד וועבער הי״ו מו"ה מאיר לויפער הי״ומו"ה מאיר יעקב פאלאטשעק הי״ו

מו"ה שלמה זלמן פריעדמאן הי״ו מו"ה שלמה זלמן גראס הי״ומו"ה נפתלי צבי וויינשטאק הי״ומו"ה נפתלי הירצקא לאנדא הי״ו
מו"ה שמואל מנחם עסטרייכער הי״ומו"ה שמואל זאנוויל כהנא הי״ומו"ה שמואל דוד דייטש הי״ומו"ה שלמה לייב עלענבויגן הי״ומו"ה שלמה טירנויער הי״ומו"ה אברהם עביר לעבאוויטש הי״ו

מו"ה שמעון משה בראווער הי״ו

בעמדינו לקראת ּפתיחת המגבית "להקהל ולעמוד" בקרב אלפי חברי קהלתינו הק' תושבי קרית מלך רב,  מחובותינו להגיד לאדם ישרו ולחקוק בעט ברזל ועופרת תודתינו העמוקות, הכרת הטובה ואיחולי שבח והודאה

                 על ראש מע״כ סגל יקירי ונכבדי חברי קהלתינו המה הנדיבים אנשי שם, אנשי המעש והתבונה, מחזיקי תורה אשר טרם יקראו הם יענו בתשורה, נשא לבם אותם בחכמה והדרה, להיות נכתר בעטרת תפארה, ונתעטרו בנזר שיר להם שפרה

חברי הזהב דקהל יטב לב סאטמאר קרית יואל
נתייסדה ע״י מרן רבינו הקדוש והטהור זי״ע   בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר עט״ר שליט"א 

ומפרסמין עושי מצוה על הטוב יזכר  הני צנתרי דדהבא, ּפארי, חשובי, נכבדי, מעמידי קהלתינו הק', הנקובים בשמותם בכבוד והדר

ואלה מוסיף על הראשונים, נדיבי לב שקיבלו עליהם להניף תרומת הקודש ״חברי הזהב״ ליטול חלק יפה בפעולות הקודש של קהלתינו הק׳

ובכן לכם הכל יכתירו, להנחיל אוהבי יש ולהביע רננות בהכרת הטובה מעומק הלב ּפנימה, אכן אין אנחנו מספיקים להודות לכם על פעולתכם הנדיבה 

להקהל   •   להאדיר   •   לבצר   •   להעמיד   •   לקיים   •   לרומם 

את יקר תפארת קהלתינו הק', על כל אגפיה ומבצריה בכל ג' עמודי העולם, על יסודות איתנים מיד ולדורות עולם!

! מה רב טובכם וזכותכם!  קהל עדתינו עליכם יסמוכו!  ___________________ ֶנָךּ ַמְגּ ְפֶאֶרת ְתּ ֶכם ִלְוַית ֵחן ֲעֶטֶרת ִתּ ן ְלרֹאְשׁ ֵתּ ___________________  ִתּ

טוב עין הם יברכו בכל ברכות האמורות בתורה, יפתח לכם ה׳ את אוצרו הטוב, מכל הברכות לרוב, ויאר  פניו אליכם, להצליח בכל דרכיכם, אורך חיים ושנות חיים טוב וחסד ירדפכם,  הצלחה אושר וברכה 

נחת דקדושה עליכם ועל דורותיכם,  מטל השמים שפע רב בכל מעשי ידיכם,  רב טובכם ישולם תורה וגדולה על שלחנכם, וזכות רבינו הק' יגן תדיר בעדיכם, אמן כן יהי רצון.

הנהלת הקהלה

חברי הזהב דקהל יטב לב סאטמאר קרית יואל

מו״ה אברהם אבא בארלעוו הי״ו
מו״ה אברהם אהרן יאקאבאוויטש הי״ו

מו״ה אברהם חיים גאלדמאן הי״ומו״ה אברהם בנימין קרויס הי״ו
מו״ה אברהם יוסף דרעזנער הי״ו

מו״ה אברהם ישעי' קויפמאן הי״ו
מו״ה אהרן אליעזר בר״נ גרינהוט הי״ו
מו״ה אהרן משה יאקאבאוויטש הי״ו

מו״ה אפרים ווייס הי״ומו״ה אליעזר ווייס הי״ומו״ה אליעזר גרשון וויינשטאק הי״ומו״ה אלי' פאפלאנאש הי״ומו״ה אלי' דוב עפשטיין הי״ו

מו״ה אשר יחזקאל שווארטץ הי״ו
מו״ה אשר מרדכי שלעזינגער הי״ו

מו״ה בנימין זאב זילבערשטיין הי״ו
מו״ה הלל שלמה דייטש הי״ומו״ה דוד יואל כהן הי״ומו״ה גדלי' פעלדמאן הי״ומו״ה בצלאל משה גאלדבערגער הי״ומו״ה בערל ברייער הי״ומו״ה בנימין יודא ווערצבערגער הי״ו

מו״ה חיים אברהם ראזענפעלד הי״ומו״ה זלמן לייב ווייס הי״ומו״ה זונדל פייערווערקער הי״ומו״ה הערשל פריעדריך הי״ומו״ה הערשל סאנדעל הי״ומו״ה הערש אלימלך ניעדערמאן הי״ו

מו״ה חיים אלעזר לעפקאוויטש הי״ו
מו״ה טובי' ליפא יאקאבאוויטש הי״ומו״ה טובי׳ בראך הי״ומו״ה חיים לייב קויפמאן הי״ומו״ה חיים יושע הערמאן הי״ומו״ה חיים יוסף ניעדערמאן הי״ומו״ה חיים וויינבערגער הי״ומו״ה חיים הערש לעפקאוויטש הי״ו

מו״ה יואל אשר פריעדמאן הי״ו
מו״ה יואל בר"יז יאקאבאוויטש הי״ומו״ה יואל בר"י כהנא הי״ומו״ה יואל בר"ה מאנן הי״ומו״ה יואל בר''ש לעבאוויטש הי״ומו״ה יואל בלייך הי״ומו״ה יואל ב"ר יהוסף שווארטץ הי״ו

מו״ה יואל ברח"ה גאלדבערגער הי״ומו״ה יואל ברח"ד ווייס הי״ומו״ה יואל ברא"ש פערענץ הי״ומו״ה יואל ברא"ש ווייס הי״ומו״ה יואל ברא"י בלום הי״ומו״ה יואל בר"ש קרויס הי״ומו״ה יואל בר"מ מארקאוויטש הי״ומו״ה יואל בר"מ בראך הי״ו
מו״ה יואל ברח"י עפשטיין הי״ומו״ה יואל ברח"י גאטליעב הי״ו

מו״ה יואל ברמ''ש קליין הי״ומו״ה יואל ברי"מ ברוין הי״ומו״ה יואל ברח"ש לעפקאוויטש הי״ו
מו״ה יואל ברמ"א בערקאוויטש הי״ו

מו״ה יואל ברמ"א גראס הי״ו

מו״ה יעקב ביקעל הי״ומו״ה יעקב אלימלך אייזענבערג הי״ומו״ה יעקב אינדיג הי״ומו״ה יחזקאל שרגא בר''י כהנא הי״ומו״ה יוסף יוזפא לאנדא הי״ומו״ה יודל וויינבערגער הי״ומו״ה יואל קלמן הערשקאוויטש הי״ומו״ה יואל קארפען הי״ומו״ה יואל פריעד הי״ומו״ה יואל פעקעטע הי״ומו״ה יואל ניעדערמאן הי״ומו״ה יואל לאוב הי״ומו״ה יואל זאב שמילאוויטש הי״ומו״ה יואל הלל פריעדמאן הי״ומו״ה יואל ברמ"א קאהן הי״ו

מו״ה יצחק מארקאוויטש הי״ומו״ה יצחק זאב לאנדא הי״ומו״ה יצחק הערש היימאן הי״ומו״ה יצחק אפעל הי״ומו״ה יצחק אייזיק וואלטער הי״ומו״ה יעקב מנחם דייטש הי״ומו״ה יעקב יצחק פריינד הי״ומו״ה יעקב יאקאב הי״ו
מו״ה יקותיאל מאיר גראס הי״ומו״ה יצחק סרוגא הי״ומו״ה יצחק מנשה שטיינפעלד הי״ו

מו״ה ישראל שמואל טעללער הי״ומו״ה ישראל חיים קרויס הי״ומו״ה ישראל דוד ווייס הי״ומו״ה יקותיאל מרדכי פריעדמאן הי״ו

מו״ה מענדל שוויממער הי״ו, ראה״קמו״ה לוי יצחק שווארטץ הי״ו
מו״ה מרדכי אהרן שווארטץ הי״ו

מו״ה משה אלי' עסטרייכער הי״ומו״ה משה אהרן ווייס הי״ומו״ה מרדכי לייב מאנדעל הי״ומו״ה מרדכי וואלטער הי״ומו״ה מרדכי בר''ח פריעדמאן הי״ו
מו״ה משה יצחק לעברעכט הי״ומו״ה משה יחזקא-ל בראך הי״ומו״ה משה האלפערן הי״ומו״ה משה האלענדער הי״ומו״ה משה בר''י סטראלאוויטש הי״ומו״ה משה באש הי״ומו״ה משה אלי' צבי באנדא הי״ו

מו״ה משה מאיר טייטלבוים הי״ומו״ה משה יצחק קויפמאן הי״ו
מו״ה משה שלום יאקאבאוויטש הי״ו
מו״ה משולם יודא וויינשטאק הי״ו
מו״ה נחום עזריאל גרינהוט הי״ו

מו״ה נפתלי הירצקא בר''ט בראך הי״ו
מו״ה נפתלי הערצקא בר''י בראך הי״ו

מו״ה פישל ראזענבערג הי״ומו״ה פישל פריינד הי״ומו״ה נפתלי יואל שטיינמעץ הי״ומו״ה נפתלי הערש פערל הי״ו
מו״ה שאול צבי פערלמוטער הי״ומו״ה שאול גאנץ הי״ומו״ה רפאל עקשטיין הי״ומו״ה פנחס אברהם יושע פריינד הי״ו

מו״ה שלום אשר בערקאוויטש הי״ו
מו״ה שלמה זלמן שפיטצער הי״ומו״ה שלמה גליק הי״ומו״ה שלום דוב יאזשעף הי״ו

מו״ה שמואל אהרן לעפקאוויטש הי״ומו״ה שלמה מאיער הי״ומו״ה שלמה יוסף געלב הי״ומו״ה שלמה יואל גאלדשטיין הי״ו
מו״ה שמואל מאיר האלצער הי״ו

מו״ה שמחה נפתלי צבי דאסקאל הי״ו
מו״ה שרגא פאזען הי״ומו״ה שמעון משה ווייס הי״ו

                 על ראש מע״כ סגל יקירי ונכבדי חברי קהלתינו המה הנדיבים אנשי שם, אנשי המעש והתבונה, מחזיקי תורה אשר טרם יקראו הם יענו בתשורה, נשא לבם אותם בחכמה והדרה, להיות נכתר בעטרת תפארה, ונתעטרו בנזר שיר להם שפרה

ואלה מוסיף על הראשונים, נדיבי לב שקיבלו עליהם להניף תרומת הקודש ״חברי הזהב״ ליטול חלק יפה בפעולות הקודש של קהלתינו הק׳

קבוצה ואלה מוסיף על הראשונים:
שני׳

ממנו ילמדו
וכן יעשו

Friday, Feb, 25‘22

פרייטאג פרשת ויקהל, כ"ד אדר א' תשפ"ב

1

Friday, Feb, 4‘22

פרייטאג פרשת תרומה, ג' אדר א' תשפ"ב
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זמנים
פקודי

סת"םצרכי צרכי

5371436פפאארר אאללעע 7828698
שלום דניאל סאאל

בס"דבס"ד

שלום דניאל סאאל
שלום דניאל סאאל

רופט דעם סופר סת"ם

Insuranceso good, it’s #forgettable

845.782.3580support@jnlinsurance.com

auto • home • business ערליכער ָארגַאן פַאר תושבי קרית יואל והגלילותזשורנַאל

קרית יואל

פרייטאג פקודי, א' אדר-ב תשפ"ב

Friday, Mar. 4 ‘22

KIRYAS JOEL JOURNAL

אלייןאליין

אלייןאליין
הייסע שפאנונג אין קרית יואל צום רייכן 'נאכט פאר 

וועלטעב' דעם זונטאג פ' ויקרא אין 'קרן ויואל משה'

שטאט מאנטשעסטערמרן רבינו שליט"א אין ביי מסע הקודש פון כ"ק מיט היסטארישע טעג יהדות אייראפע לעבט 

געגרינדעט בעידודו וברכת קדשו פון הגדול בעת שמחתםמתפּללי ביהמ"ד ַאריין פרייד ביי מצהלות" ברענגט נייע קַאסע "קול 
כ"ק מרן רבינו שליט"א, וועלכער איז 

ממנה חשובי העדה ַאלס "חברי הנהלה" 

"שול הויף" בעיר האבות "סיגוט"ווַארעם ענטפַאנגען אין פרַאכטפולן גרופע פליטים פון אוקריינא 

ביהמ"ד דינוב קרית יואל שטערן שליט"א אלס דומ"ץ אין התמנות פון הרה"ג רבי יואל יצחק 

תושבי עירינו וועלן זיך מיטפרייען 
ביים פייערליכער מעמד "הנחת אבן 
קומענדיגן ה' ויקרא הבעל"טגדולה בשכינות "בלומינגראוו" הפנה" פון נייעם בנין פאר ישיבה 

געטרייע "חברים" ווָאלונטירןאווענט" ָאּפגערָאכטן פַאר די איינדרוקספולע "הכרת הטוב 

גבאי ביהמ"ד פוזנאהעסקן הנמרץ הר"ר דוב פרענקל הי"ו "ּפלענינג בָאורד" מיטגלידערבַאגריסן אויפנַאמע פון א נייעם תושבי שכונת בלומינגראוו 

עסקני השול הויף שטַארק טעטיג מסדר צו זיין גרעסערע 

גרופע ַאנטלָאפן פון שלַאכט-זָאנע אין אוקריינא

  Friday February 25,
February 25, '22      פרייטָאג פ' ויקהל, כ"ד אדר א', תשפ"ב לפ"ק    ב"ה  
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נפתלי הירצקא לאנדא | הערש אלימלך ניעדערמאן

845-388-1155 info@looprealtyinc.com 
52 Bakertown Rd. Suit #419

Residential   |   Commercial   |   Sales   |   Rentals

אינדעראינדער

K J   W E E K L Y

'פאלם טרי והגלילות'
K'פאלם טרי והגלילות' J  W E E K L Y

קרית יואלקרית יואל

היסטָארישער כינוס ״ויקהל משה״ וועט 
צונויפברענגען 3 דורות תלמידי הגה״צ 

דומ״ץ סאטמאר מאנטרעאל זצ״ל
דעם מוצאי שבת ויקהל-שקלים אין גיגַאנטישער ״טינעק סקווער״

אינדעראינדער

K J   W E E K L Y

To book your stay call:   845.999. VILLA (8452)     www.guestay.com reservations@guestay.comבילדערבילדער

Accommodating all - anytime:
 SUITES &LARGE VILLAS  

MID-WEEK & WEEKENDS
SIMCHAS  OR  VACATIONS

REACH US AT: 845.774.6495
SERVICE@AWRWINDOWS.COM

  24 Hour Towing          Car Rental         Auto Body Repair

רופט גלייך:עקסידענט ח"ו, אין פאל פון אן 

845-782-2426

 783.68638
4
5

Berry's LandscapingWe Grow Satisfaction
845.204.8138

berryslandscaping@gmail.com
& health food845.783.8711 21 Hayes Ct. we carry all major brands

בס"ד

פרייע

רי ע ו ו לי ע ד

פלאמבינג - עלעקטריק 

782.134084אייערע שמחות!די נומער פאר אלע
5

#9טרַאנסּפָארטַאציע רוטס אינפָארמאציע דערנאך דרוקט #1  845.782.1340

 פון די שטאטישע חתונה–זַאלן.

הערליכע זון–אונטערגאנג ווַארפט די לעצטע שטראלן איבער די שטאט. ווערט געזען 33 פון די שטאטישע חתונה–זַאלן.

הערליכע זון–אונטערגאנג ווַארפט די לעצטע שטראלן איבער די שטאט. ווערט געזען 

דרַאסטישע 2–פַאכיגע "תמיכה העכערונג"דרַאמַאטישע הכרזה אין כולל  ּפרָאקלַאמירט
דירעקטע רעזולטאט פון העכערונג אין צאל "מחזיקי תורה" תושבי קרית יואל רבתי וועלכע לערנען 

תורה בשותפות אינערהאלב דעם "תורתי" קַאמּפיין יעצט אינעם תקופת "יובל העשרים"

זייט 74

אלייןאליין

תושבי קרית יואל רבתי גרייטן זיך ָאּפצורעכטן "דעם רבי'נס
ַאּפיעל" דעם שבת שקלים פַאר "ממלכת תורה ויראה" בארה"ק

די גרעסטע צענטראלע תורה-נעץ מיט 11 מוסדות-ָאּפטיילונגען פאר אלע היימישע קהלות אין ארה"ק

זייט 32 אפיעלרבינ'סדעם
תורה ויראה בארה”ק למען ממלכת התורה מוסדות- שבת שקלים - 

זייט 24

יהדות ניו יאָרק וועט אין 2 פייערדיגע טעג ״דינסטאָג 
און מיטוואָך פקודי״ בויען עתיד פון מאסיווע נייע הערליכע  

תורה–פעסטונגען ״כולל דרך החיים - אוהל אלטא פיגא״ 

שטָאטישע צדקה–קַאסע "צדקת העיר" 
מיט צענטרַאלער מתנות לאביונים 

סווייּפ" ַאקציע לטובת עניי העיר        "הכרת הטוב" ָאווענט פאר הערָאאישע 
ווַאלונטירן פון "חברה הצלה קרית יואל"  

קומענדיגן זונטָאג אין "בית רחל ּפַארַאדייס"       

גרויסארטיגן  ביי  זיך  פרייען  הונדערטער 

כולל ערב שבת העולמימעמד "הכנסת ספר תורה" אין ביהמ"ד שע"י 

זייט 12

אין  איינגעשּפַאנט  רבתי  יואל  קרית 

לטובת  מיסיע  "וועלטעב"  לעבנסוויכטיגע 
חולי ישראל אין די שּפיטעלער

זייט 40

זייט 14

אנ"ש קוקן אַרויס אויף גאָר דערהויבענעם 

 
שבת–שקלים בראשות כבוד הגה"צ מורינו שליט"א

התאספות ליל שבת" פאר'ן גַאנצן ציבור אין היכל בית המדרש הגדול
זייט 13

זייט 69

זייט 12

Tel: 1-877 SIMCHA-1-746-2421 - Fax: 845-782-4099- For Copies 917-974-5627

  

  
Tel: 845-782-8037  -  Fax: 845-782-4099

קרית יואל
1 / 7

פקודישב"ק פרשת 
ב' אדר תשפ"ב

מוצש"ק:     7:05 סוף זמן ק"ש: 8:41        הדלקה"נ:    5:36             

נייע לאקאציעס

רופט אריין צו הערן אלע לאקאציעס

קרית יואל:  ביהמ”ד הגדול Garfield RD 5, סאטמאר ביהמ”ד הגדול ק”ק קרית יואל, 

The Wireless Store ,ישמח משה, טאהש, קהל חרדים, סאטמאר אהל פיגא

להחזקת בית מדרשינוהשנתיתמ<ל>כה מ<לו>ה 

נטילת ידים בשעה Satmar Dr.8:30 49 בבית מדרשינו המפואר 

ואנ"ש ידידינו  חיבה  של  בקריאה  להזמין  בזה   הננו 

 היקרים תושבי עירינו קרית יואל המעטירה לבא לקחת
חבל וליטול חלק ולהשתתף אצל מסיבת

זי"ע הקדושים  רבותינו  וזכות  ביהמ"ד  החזקת   זכות 

יעמוד לכל המשתתפים להתברך בשפע ברכה  בוודאי 
והצלחה וכל מילי דמיטב אכי"ר

>הבע<ל"טפקו>די - >חזק דעם מוצש"ק 

ש>ת>תקיי>ם בעז">ה

סעודת מלוה מלכה מוקדשת
מרת דבורה בת ר' אברהם שמעון ע"הלע"נ האשה החשובה

א ת ע ש י  א ה ד ן  ו ש ח  ' ט ע  " ל ב נ
נתנדב ע"י בניה וחתניה משפחת רייך הנכבדה

בלויז פארן ערשיינען
 

האלטער.מגילה הערליכע גורל אויף אוועט איר אריינגיין אין א ווערטפולע 

נוא>ם >ה>כבו>ד
אב"ד ביהמ"ד קהל יטב לב בלומינגראוושליט"אהאלבערשטאם רבי יואל הרה"צ המפורסם פה מפיק מרגליות
נין ונכד רבותינו הק' מדעעש זי"ע

בשעה 10:30פריעדמאן הי''ור' הערשל ע"י ידידינו משמח אלקים ואנשים הרה"ח המפואר>דב>רי>ם נ>חמ>די>ם

פ>תי>ח>ת >המעמ>ד
מוה"ר משה יצחק ראזענפעלד הי"וע"י ידידינו המפורסם

ראש הקהל דבית מדרשינו

בן י>כב>ד אב
מוה"ר אברהם שמעון רייך הי"ו

לכבודו של אביו הרבני הנכבד מחשובי מתפללי 
מוה"ר משה אהרן שליט"אבית מדרשינו

ודברי זכרון לע"נ אמו ע"ה שהסעודת מלוה
דמלכה נתנדבה לטובת נשמתה

155 עיקערס רד.ביהמ"ד קומץ המנחה 
_____________________________________

ידרוש שאי"ה בשב"ק זו בעת רעוא דרעוין הננו בזה להודיע

מגיד שיעור בקהל יטב לב וויליאמסבורגרבי יחזקאל גאלדבערגער שליט"אהרה"ג המפורסם בשיעוריו הנפלאים

בעניני הכנה לימי הפורים והמסתעף

הנהלת הביהמ"ד

ר' אהרן הערש קעסטענבוים ני"וזכר - וואך נאכט

חתן ר' יצחק אליעזר רובינשטיין ני"ו בן הרה"ג שמואל שליט"א, קַאשוי

בבית חמיו, 5 שינָאווע קט. #302
הברית ביום שב"ק בביהמ"ד מנחת אהרן יפו, 6 קַארטער לעין

ר' שמעון בלומינפעלד ני"ו

חתן ר' מיכאל דוב פישער ני"ו בן ר' אליעזר ני"ו

בבית חמיו, 6 סאטמאר דר. #304

ר' חיים הערש שּפירא ני"ו

חתן ר' יחזקאל ּפערלמוטער ני"ו בן ר' יצחק מאיר ע"ה 

12 ליזענסק בלווד.בביהמ"ד זכרון צבי סּפינקא

ר' נפתלי צבי וויטריאל ני"ו

 בן ר' יצחק ני"ו
חתן ר' נחמן שווארץ ני"ו

בבית חמיו, 6 קוויקוועי רד. #202

ר' משה אלי' טייטלבוים ני"ו

חתן ר' אהרן יצחק בראון ני"ו בן ר' הערשל ני"ו

בבית אביו, 25 סאטמאר דר. #302

ר' אליעזר בינער ני"ו

חתן ר' מרדכי אלי' מַארקָאוויטש ני"ו בן ר' אברהם יושע ני"ו

בבית אביו, 8 ָארשיווע קט. #201

ר' דוד שמואל ווייס ני"ו

 בן ר' אדוני' ני"ו
חתן ר' יהוסף קרויס ני"ו

אצל השבע ברכות של משפחת בערקָאוויטש-ווייסבאולם המספיק

ר' יודא בלום ני"ו

חתן ר' נפתלי הירצקא ברַאך ני"ו בן ר' חיים בצלאל ני"ו

בבית חמיו, 10 ּפרַאג בלווד. #302

ר' עזריאל מיטטעלמַאן ני"ו

 בן ר' בערל ני"ו
חתן ר' מאיר בערגער ני"ו

בבית חמיו, 143 עיקערס רד. #203
ווַאך נַאכט מוצש"ק, בבית אביו 34 פַארעסט רד. #201

הברית ביום א' בביהמ"ד הגדול, 12 גַארפיעלד רד.

ר' אשר רָאזענבערג ני"ו

חתן ר' שמואל אברהם ליבערמַאן ני"ו בן ר' יודל ני"ו, לָאנדָאן

בבית חמיו, 6 קערעסטיר קט. #402
ווַאך נַאכט מוצש"ק בבית חמיו הנ"ל

הברית ביום א' בביהמ"ד קול אליהו - שחרית 9:00

ר' חיים יצחק סופר ני"ו

חתן ר' משה נחום קרויס ני"ו בן ר' נפתלי יואל ני"ו

בבית חמיו, 5 טָאלטשָאוו וועי #301

זכר שלום 
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בס"ד

845.774.3339Ads@yazory.com
לכו והתפרנסו זה מזהביזנעס פלאטפארמע.

845.248.5416ישראל אלימלך ווייסמאן

845.782.3857 • 7823857@gmail.com

BUSINESS
DELIVERING

THE SWIFT DIFFERENCE1We operate in multiple locations. This means…Your recruiter understands your local mindset and 

mentality as a candidate or employer and can select 

the perfect match for you.

Info@SwiftStaffingGroup.com

Call/ Text/ Whatsapp 732.800.7633

בס''ד

•  
 E

ASY  •  FAST
 •  C

O

NVENIEN
T

da
rt
m
ed
ia
.u
s

Licensed by the Superintendent of Financial Services, persuant to Article 9-A of the Banking Law.

CHECK  CASHING CORP.
Conveniently Located!KJ Shopping center \\  51 Forest Rd. Suite 203B \\  845.774.2205

» Money Orders» Money Grams» Bill Payments

WE DO

WE CASH
» Personal Checks » Payroll Checks» Business Checks

Ask for Discount!
(Payable to your business)

A S K  F O R  O U R  S P E C I A L  D I S C O U N T  O N  TA X  R E T U R N  &  S T I M U L U S  C H E C K S

GETS YOU BETTER DEALS. 
MAKES YOUR LIFE EASIER.

845.782.4556  • 20 Prag Blvd #002  
info@opulencejewelers.comSun & Wed 12:00-6:00 For other hrs call.

DazzlingS t y l e #  14 5 7 2
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N845.232.0851Info@sponjaclean.com

Post Construction CleaningStore - Office Cleaning

Vol. 501 |  February 28, '22  |  פרשת פקודי תשפ"ב

      WE COME TO YOU

ALL INSURANCES ACCEPTED

718.831.7045
Brooklyn:

sales@hvautoglass.com

845.774.6526
Upstate:

thecommunityconnections.com 845-371-2222 | February 23, ‘22

 60

Moishe & EthelsDry Cleaning Service
Call for FREE pickup/deliveryplease have credit card info ready845-263-0590

•2 pc suit $10
•3 pc Rekel suit $15•2 pc Rekel suit $12.75•Tzitzis $8

•Kittel $12
•Plain tallis $14

We have thefinest qualitycleaning & pressing.

•Pants $5.50
•Sweater $5.50•Plain skirt $5.50•Beketshe $10.75•Plain dress $8.50•Rekel $10.50

Additional charges for:•100% linen $2 & up•100% cotton $1 & up•Pleated $3 & up•Sequins, beaded  and ornaments $2 & up

Stop payingfor fancypackaging!
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We are a wholesale dry cleaner with no retail location, that’s why our prices are so reasonable
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•uniform skirts $9.50•uniform jumpers $10.50

$13 mindry cleaningexcludes laundered
shirts 

•suit jacket $5.50•Coat start at $11

COMPARE & 
SAVE

•Blouse $5.75

Please
 schedule  your pickup one day in advance 

Fraidy Lichter845.357.2993 (call/whatsapp)    50 e. concord drive (right side) @oaysissbyfraidy 

wig sales • cuts • color • wash & sets • waxing • eyebrow & lash tinting • facials • nails • makeup

Issue 207
March 2, 2022 כ"ט אדר א' תשפ"ב

פרשת פקודי

לינקס?רעכטס
אדער

די חילוקים צווישן זייגעלינקטעגערעכטע און 

ביים פרשת דרכיםדי מענטשעלע שטייט ביים שיידוועג

פון הימלדירעקציעס 
מעשה שהיה

אן אומגעלונגענע רייזעדירעקציעספונקטליכע 

 |  פ׳ מקץ תשפ״ב |  1

PP |   פ׳ מקץ תשפ״ב  |  

די פאַראייניגטע ׳שטימע׳ פון תושבי ׳בלומינגראָוו׳ והגלילות

בס״ד

Vol. 31A פ׳ מקץ תשפ״ב

זמנים

מקץ 
חנוכה

הדלקת הנרות
4:13

סו״ז קריאת שמע
8:49

זמן מוצש״ק 
5:40

סוּפערמַארקעט; "ּפעּפערמינט" פון בַארימטע לָאקַאלע פיליַאלע ַאנטפַאנגט מיט פרייד בלומינגראוו היימישע 

ַאּפליקַאציע ַאריינגעגעבן פאר פרישע גרענטס 

ווָאס וועט בעז"ה ערמעגליכן צו גענצליך רעסטַארווירן

דעם גַאנצן ווילעדזש ווַאסער סיסטעם

דראַמאַטישער וואַלן אויסגאַנג שענקט וויכטיגע "טאַון קאָנסיל" 
זיץ פאר היימישער פאַרטרעטער אין מעכטיגער זיג פאַר 
הערליכע כח האחדות פון דאָס בלומינגראָווער אידנטום

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

טרָאץ אומגעהויערע ּפרואוון צו דערשטיקן די אידישע שטימען; העסקן הדגול, ידיד נפש 

כל חי, מו"ה אלימלך שמשון שווַארץ הי"ו, דערקלערט ַאלס געווינער ַאלס דער 

קומענדיגער "קָאנסיל מעמבער" פאר "ווָארד 4" אינערהַאלב דעם "טַאון ָאוו בלומינגרָאוו"

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

זייט 2

זייט 9

זייט 10

פּובליק שולע איז פאַרשלאָסן התורה אויך אין טעג ווען אַלגעמיינע טראַנספּאָרטאַציע פאר מוסדות איז פאַרפליכטעט צו באַזאָרגן וואַשינגטאָנוויל סקול דיסטריקט סטעיט סופרים געריכטהיסטָארישער בַאשלוס פון ניו יָארק 
זייט 4

מאנטאג ויקרא
תשפ"בד' אדר ב'

למס׳
MAR 07

'22

#17-142

פלוני: שמחה רימיינדער - קאלענדער - וועטער - 929-242-4212 קרית יואל: 845-662-3137  

וומסב״ג-קעטסקילס: 718-384-4190   מאנסי - קול הציבור: 845-425-1313

וואכנאכט
מו״ה חיים יצחק סופר נ"י  •  בן מו״ה נפתלי יואל נ"י •  חתן מו״ה משה נחום קרויס נ"י

בבית חמיו 5 טאלטשעוו #301 - והברי"מ למחרתו בביהמ''ד ישמח משה 33 דינוב רד - שחרית 8:45

מו״ה שמעון בלומענפעלד נ"י  •  בן מו״ה אליעזר נ"י •  חתן מו״ה מיכאל דוב פישער נ"י

בבית חמיו 6 סאטמאר דר 304   - והברי"מ למחרתו בביהמ׳׳ד הגדול 5 גארפיעלד - שחרית 9:00

חתונה

אבי החתן

החתן

אבי הכלה

מו"ה יצחק וויינשטאק נ"י  

אברהם צבי מרדכי ני״ו

מו"ה חיים יצחק אהרן וואלדמאן נ"י

בן מו''ה יחזקאל  - חתן מו"ה  נתן נטע משה פארקאש

באולם עטרת מאיר צבי

בן מו"ה ישראל מאיר - חתן מו"ה שמואל מתתי' וויטריאל

הרה''ג מנחם נתנאל יונגרייז שליט''א

בנציון נחום ני״ו

הרב גרשון אליעזר קליין שליט''א

 בן הרב אשר אנשיל חתן מו''ה יצחק כ''ץדומ''ץ קיט''ל בלומינגגראוו

באולם ויואל משה - וומ"ס

בן מו’’ה ישעי'  - חתן מו’’ה משה קרויס

מו"ה משה שמואל ניימאן נ"י  

אהרן ני״ו

מו"ה יואל הכהן פריעדמאן נ"י

בן מו"ה אברהם יושע - חתן מו’’ה חיים מאיר סאנדער

באולם כינור דוד

בן מו"ה שמואל - חתן מו’’ה משה אליעזר ניימאן 

מו"ה יואל קאהן נ"י 

אלטר שמעון דוד ני״ו

מו"ה משה יצחק רייזמאן נ"י 

בן מו"ה יוסף שמואל - חתן מו’’ה טובי' שרייבער

באולם בית רחל פאראדייס 

בן מו''ה חיים - חתן מו"ה אברהם דוד קארצאג

מו"ה עמרם נתן הערשקאוויטש נ"י 

חיים מרדכי  ני״ו

מו"ה משה שמואל פרענקל נ"י 

בן מו''ה יצחק צבי - חתן מו''ה ישראל יצחק בערנאט

באולם עטרת אברהם

בן מו''ה יואל - חתן מו''ה שמואל אהרן צין 

שידוכים

אבי החתן

החתן

אבי הכלה
Deliverd To Your Door Same Day

USPS Stamps 845-450-1115

מאנטאג ויקרא
  ד' אדר ב'

תשפ"ב

Mar. 7, 2022למס'
וויליאמסבורג- קעטסקילס: 718-384-4190

Fax: 718-384-4631            Email: ads@dvaryoim.com
ב"פ - לוח הציבור            מאנסי - קול הציבור            קרית יואל

845-662-3137                  845-425-1313                        718-303-4300          

זמנים
עלות השחר

5:08

נץ החמה
6:20

סוף זמן קר"ש
8:37

               גר"א
9:13

סוף זמן תפלה
9:47

               גר"א

10:11

חצות

12:07

מנחה גדולה

12:43

מנחה קטנה
4:12

שקיעה
5:54

ר"ת
7:06

#18-145

  וועטער         מאנטאג רעגן נ.מ. ° 39 - ° 69            דינסטאג זוניג ° 35 - ° 47            מיטוואך רעגן נ.מ. ° 38 - ° 44     

מו"ה יואל הארטמאן נ"י וומס"ב  ��s�s�s�s�s  שידוכיםשידוכים     ��s�s�s�s�s   שדכן
בן מו"ה קלמן - חתן מו"ה נחום מרדכי טעללער

גדלי' נ"י

בן מו"ה בנימין צבי - חתן מו"ה משה גליקמו"ה אליעזר וואלף גראס נ"י וומס"ב

מו"ה אלחנן וואלף קלאגסבאלד נ"י וומס"ב
בן מו"ה חיים הערש - חתן מו"ה משה בצלאל בוידעק

שמחה נ"י

מו"ה יואל שלמה קעפעטש נ"י וומס"ב
בן מו"ה שמעון משה - חתן מו"ה לייבוש גאלד

שת ר' לייב - וומס"במרת בערקאוויטש

בן מו"ה ישראל - חתן מו"ה הערשל קרויטמו"ה שמואל אבראמאוויטש נ"י ב"פ

משה וואלף נ"י

מו"ה יעקב אלבוים נ"י ב"פ
בן מו"ה אהרן - חתן מו"ה אברהם חיים שניטצער

מו"ה ראובן חיים דייטש
ב"פ 

בן מו"ה קאפל - חתן מו"ה נח גפןמו"ה בעריש שעהנברוין נ"י ק"י

אהרן נ"י

מו"ה ישראל ניימאן נ"י ק"י
בן מו"ה גרשון מענדל - חתן מו"ה אייזיק הערש שפילמאן

מו"ה אברהם יושע בינער נ"י ק"י
בן מו"ה חיים משה - חתן מו"ה מנחם דוד וועבער

אהרן הערש נ"י

בן מו"ה משה - חתן מו"ה יצחק שווארטץמו"ה חיים שמעון מאיר טירנויער נ"י ק"י

אשת ר' זונדל - ק"ימרת יאקאבאוויטש

הרה"ג שבתי קאהן שליט"א ק"י
בן מו"ה קלמן - חתן מו"ה אהרן אליעזר גרינהוט

יעקב נ"י

מו"ה יואל מייזעלס נ"י ק"י
בן מו"ה שלמה אליעזר - חתן הרב אלימלך שטערן

אשת ר' פנחס לוי - וומס"ב מרת שטיינמעטץ

מו"ה יואל שווארטץ נ"י לעיקוואוד
בן מו"ה חיים שלמה - חתן מו"ה דוב בער טייטלבוים

יוסף מרדכי נ"י

מו"ה חיים אלי' ברוין נ"י לעיקוואוד
בן מו"ה ישעי' מנחם - חתן מו"ה שמשון ריכארד

מו"ה יואל לעפקאוויטש
ב"פ

מו"ה אהרן דוד עסטרייכער נ"י לאנדאן
בן מו"ה פנחס - חתן מו"ה אשר אנשיל זינגער

יששכר אשר נ"י

מו"ה יואל באקאר נ"י לאנדאן
בן מו"ה חיים יוסף - חתן מו"ה משה רייכמאן

�s�s�s�s�s�s�s�s�    וואך נאכט
מו"ה ישכר דוב )בערל( מאסקאוויטש נ"י��s�s�s�s�s�s�s�s   וואך נאכט

    בן הגה"צ אלעזר שליט"א משאץ

133 Gerry #1L בבית מו"ח הגה"צ אב"ד ראזלא שליט"א

בבית מו"ח הגה"צ אב"ד ראזלא שליט"א

והברי"מ למחרתו בביהמ"ד סקולען ב"פ שחרית 10:0010:00

והברי"מ למחרתו בביהמ"ד סקולען ב"פ שחרית 

718-887-1738מו"ה שמשון ב"ר ברוך בנימין דייטש נ"י
ספק ספק 718-887-1738

160 Rutledge #3 בבית מו"ח מו"ה משה דוב שווייד נ"י

בבית מו"ח מו"ה משה דוב שווייד נ"י

והברי"מ למחרתו בביהמ"ד סעליש 104 וואלווארט שחרית  שחרית 8:008:00

והברי"מ למחרתו בביהמ"ד סעליש 

ב"ר לייבוש שוואטץ נ"ימו"ה שלמה זלמן

126 Middleton St. בבית מו"ח מו"ה אברהם מענצער נ"י

בבית מו"ח מו"ה אברהם מענצער נ"י

והברי"מ למחרתו בביהמ"ד צאנז זוועהיל יוניאן סיטי New York Ave. 07087 3400 שחרית  שחרית 8:008:00

והברי"מ למחרתו בביהמ"ד צאנז זוועהיל יוניאן סיטי 

�s�s�s�s�s�s�s�s�    מסיבתמסיבת  תנאיםתנאים   �s�s�s�s�s�s�s�s�
מו"ה אברהם יוסף ראבי נ"י 

בן מו"ה שמואל יצחק - חתן הרב יעקב שמשון האס

מרדכי מענדל נ"י

בן מו"ה יעקב יחזקי' - חתן הרב יעקב קעסטענבויםמו"ה נטע מארקאוויטש נ"י 

באולם פרענקל

הגה"צ שלום יצחק טויבער שליט"א 
בן הגה"צ דומ"ץ באבוב - חתן כ"ק אדמו"ר מספינקא ב"פ

שלמה נ"י

כ"ק אדמו"ר מווינא שליט"א - פלעטבוש 
בן אדמו"ר מווינא זצ"ל - חתן כ"ק אדמו"ר דובר מישרים ספינקא זצ"ל

באולם פרדס משה
�s�s�s�s�s�s�s�s�    חתונותחתונות   �s�s�s�s�s�s�s�s� הופיע ספר אחיזת הלוי על פורים

ע''י הרב הגאון אשר הלוי מאנן שליט'א דומ''ץ בית יעקב נחמי' דקיט''ל - מורטיל 

להשיג אצל חנוית הספרים ואצל המקוואות

ROYAL TONER
צוליב די גרעסערע נאפראגע פארלענגערן מיר

Toner Sale/טינט off 10% די

845.596.5336

קרן 
משה מנחם

לזכר נשמת
דומ"ץ דקיט"למורינו רבי משה מנחם ב"ר משה מנחם זצללה"ה 

 
ור"מ תורת משה
 

מאנטריאלד'סאטמאר 

ליסד מוסדות על טהרת הקודש בכל ארה"ק

מארגן!

אין ארה״ק!רעוואלוציע החינוך הטהור פאר׳ן פריחת 

מנחם״!״קרן רבי משה תבל גרינדן אנ״ש בכל קצוי מיליאנען

בראש המחנה!תלמידים הולכים מאנטריאלער טויזנטער

טהרת הקודש!עפענען על ״נייע מוסדות״ הונדערטער

צענדליגער

קידוש ה׳!ַא היסטָארישער 

דינסטאג - מיטוואך ויקרא718.540.5744

כן ירבה!

א 
מוסד 
על 

הקודש טהרת 

ט
גנ

ע
ג

דע
שטאט - יע

ע
עד

י

 >> זייט 08

טויש אין 
געזעץ 

פאציענטן צו געבן פאר דאקטוירים פאדערט 
צוטריט 

צו זייערע 
נאטיצן 
איבער‘ן 

פאציענט

אין ציפערן
המספיק אנקעטע 

המספיקגאזעט
נייעס און אנאליזן איבער
 

געזונטהייט און די אגענטור
כסלו תשפ"ב

NOVEMBER '21 •  ISSUE NO. 95 •

א: זייער צופרידן; ב: גאנץ כמעשה; ג: נישט צופרידן. 

צו ענטפערן און פאר די ענטפער פון פאריגן חודש זעט זייט 10אינשורענס פאליסי?צו זענט איר צופרידן מיט אייער העלט 

אינספיראציע
די בעסטע צייט צו מאכען 

איבונגען איז אינדערפרי, איידער 
דיין מח כאפט וואס דא גייט פאר...

העלט אינשורענס

61.3%
37.4%

10.3% 
פריוואטע העלט אינשורענסאמעריקאנער פארמאגן 

העלט אישורענס )מעדיקעיד וכדו'(אמעריקאנער האבן 'פאבליק' 
העלט אינשורענסאמעריקאנער האבן נישט קיין 

03

09

30

36

20

06

34

צום געזונט

המספיק

פארשידענס

די סמעטענע

מיקראסקאפישע 'אימפלענטס' 
קענען מעגליך היילן 'קרָאונס' און 

אנדערע 'אויטא-אימיון' מחלות

דאקטורים אידענטיפיצירן 
נירן פראבלעמעןבעסטע דיעטע צו פארמיידן 

’מענטעפיורי‘ שפיטאל נעץ עפנט 
מאסיווע מולטי-מיליאן דאלערדיגע 

שפיטאל אין אפסטעיט ניו יארק

"המספיק מעדיקעיר סעלעקט" 
פאר אידיש-רעדנדע ציבורפראגראם ברענגט סערוויסעס 

א טאג פול מיט חיזוק און התעלות 
פון המספיק אוו קינגס קאונטימיטגעלעבט געווארן דורך ארבייטער 

בענעפיטן - טשיקען זופ

גוף און געזונט - ַאסיסע!

המספיק נייעס

קענסער אויף פראבע אין ענגלאנדקען דערשפירן צענדליגע סארטן רעוואלוציאנערע בלוט-טעסט וואס 

געזונטהייט נייעס

געזונטהייט נייעס

 >> זייט 07

די לעכטיגע קינדערפון ספעציעלע חינוך פאר רעוואלוציע אין די וועלט נייער המספיק סקול, 

 >> זייט 02

 >> זייט 33

המספיק נייעס

המספיק אוו ראקלענד קאונטי נייער פראכטפולער 

ברודערהיים אין עירמאנט ניו יארק ווערט באנייט

המספיק שטאבבהשתתפות די עלטערן און מזוזה פארגעקומען חנוכת הבית וקביעות רד. הערליכער מסיבת אויף 81 נארט עירמאנט די ברידערהיים געפונט זיך 

פרייז $1.00

196

ניסן תשפ"א לפ"ק

March. '21

Hakiryah

הנהלת הקריה ַאקטיוו אויסצוַארבעטן ּפלענער
פון שּפָאגל-נייע 6 שטָאקיגע "עזרת חולים" געביידע

ּפרַאכטפולע געביידע מיט די גיגַאנטישע גרויסקייט פון 160,000 סקווער פיס, אויף קַאונטי רד. 105 צווישן בעיקערטַאון און שכונת ויואל משה, וועט בע"ה זיין

גרויסע הילף פַאר די טויזנטער צוקונפטיגע תושבים בליעה"ר – בַאזונדערע דריי שטָאק אונטער די געביידע וועט זיין סּפעציעל געווידמעט פאר "ּפַארקינג"

נייע ּפלענער, אין צוגָאב צום אויסברייטערונג ביי בַאזונדערע לָאקַאלן איבער דער שטָאט, צו לינדערן יעצטיגן געברויך

פולסטן טעמּפָאמַארשירט מיט'ן "בנין קליין" בנין ת"ת החדש ביי גיגַאנטישןבוי-ַארבעט

פולן שוואונג ּפייּפליין אין פון מַאסיווער צווייטע פַאזע ַארבעט ביי 
הקריה וואונטשט פאר אלע תושבי קרית יואל והגלילות א כשר'ן און פרייליכן פסח!בשטומ"צ

ביי די פַארעסט \ גַארפיעלד \ סקָאנעמָאנק \ ווען ביורען גַאסןאין צענטער פון שטאטמַאסיווע אויסברייטערונג ּפלענער

3

23

2

13

שידוכים

שידוכים

שידוכים

שידוכים

חתונות

תנאים

)רובינפעלד( מאנסימו"ה יחזקאל יואל ב"ר מרדכי יאקאבאוויטש הי"ו

מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק הי"ו
)קרויס( קרית יואל

)מענדלאוויטש( מאנסימו"ה יוחנן גרין הי"ו

מו"ה פנחס שמעי׳ ב״ר מענדל שווימער הי"ו

)פערלשטיין( וויליאמסבורג

)בוקסבוים( מאנסימו"ה חיים צדוק אייכנשטיין הי"ו

)דייטש( וויליאמסבורגמו"ה יואל משולם הירש הי"ו

מו"ה פסח שמעון גאלד הי"ו
)פערלשטיין( קרית יואל

מו"ה אליעזר ברוך שטיינפעלד הי"ו
)גאלדבערגער( קרית יואל

)גרינבוים( בארא פארקמו"ה דן ישעי׳ אייזדארפער הי"ו

הגה״צ אברהם ישעי׳ אלישיב הי"ו
)קאניעווסקי( קרית יואל

הגה״צ אב״ד סוואליצעשע שליט״א
פייוו-טאונס

הגה״צ אדמו״ר מזידיטשוב-וויזניץ שליט״א

סיגעיט

אייזיק ליפא נ"י

לייבוש נ"י

מענדל נ"י

אליעזר שבתי נ"י

אברהם מענדל משה נ"י

ישי נ"י

T o  a d v e r t i s e  C a l l :  8 4 5 . 7 5 1 . 1 1 4 4  |  E m a i l : A d s @ h a y o i m y o i m . c o m  |  W e b :  H a y o i m y o i m . c o m

יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע קרית 

באולם כינור דוד

באולם פרדס צבי - וומס"ב

באולם קרן ויואל משה
היום יום שמחה! אלע שמחות אויף איין פלאץ! צו מעלדן אייער שמחה רופט: 845-662-6122

   • • •  חתונה  • • •   

מו"ה אהרן דוד רובינשטיין הי"ו   -   החתן איתמר טובי' נ"י   -   מו"ה יוסף שלמה פייערשטיין הי"ו

באולם כינור דוד

   • • •  שידוכים  • • •   

הרה"ג אב"ד סוואליעווע שליט"א  מאנסי

אייזיק ליפא נ"י

הרה"צ אדמו"ר מבורשטין שליט"א  ב"פ

מו"ה יוחנן גרין הי"ו )איליאוויטש( וומ"ס

לייבוש נ"י

מו"ה פנחס שמעי' ב"ר מענדל שווימער הי"ו )פערלשטיין( וומ"ס

מו"ה יחזקאל יאקאבאוויטש הי"ו )רובינפעלד( מאנסי

ישי נ"י

מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק הי"ו )קרויס( ק"י

• 	
שמחת•אנ"ש•

• 	
מודעות•

• 	
שיעורי•תורה•

• זמנים•	
• 	

קלאסיפיידס•	•ועוד

       

 Dec 24  ‘18 • #1436 • מאנטאג פרשת שמות • ט"ז טבת תשע"ט 

845.662.6122 hayoim@gmail.com

בס"ד

קרית יואל  - היום יום:  845.662.6122 וויליאמסבורג - גוט מארגן:  718.388.7744 ירושלים - מבשר ואומר: 011.972.2581.0342

קומט פארברענגען ביי א גענצליך פרייע פרישטאג

 
אין איינעם וועט איר הערן גאר רייכע אינפארמאציע איבער 

 CommerCial ProPerties From an owners and Bank’s PersPeCtive

 FM Capital :געברענגט דורך
דינסטאג שמות December 25 אין זאל פון קרן ויואל משה 10:00 צופרי

Fmcapitalseminar@gmail.com :פלעצער זענען באגרעניצט רעזיווערט היינט

אדער רופט: 845.377.3638
א פראגראם וואס איר וועט אסאך בעניפטען!

 טיי אווענט "בלייבן א איד"

אין שטוב פון ר' משה וויינבערג - פון 6:00 ביז 12:00 ביינאכט - 4 רוזין רד. 

קומט פאר דיהיינט נאכטנישט פארגעסן

על ישראל הדרתו בעיה"ק ירושלים תובב"אמקרעטשניף שליט"א אשר כ"ק מרן אדמו"ר הננו להודיע לכל תושבי קרית יואל יצ"וברוך הבא בשם השםבעזהשי"ת
יגיע אי"ה היום לעירנו לביקור קצר לטובת 

וישהה בעירנו עד יום ה' בערבמוסדותיו בארה"ק על טהרת הקודש 

להתקשר: 347.464.6436ליתר פרטים וקבלת קהל יכולים בשעה 9:00 בערב אי"האי"ה היום בבית האכסניא מסיבת קבלת פנים תתקיים .Forest rd 296הר"ר משה וואלף אפענהיים הי"והאכסניא בבית ידידנו הרבני הנגיד הרה"ח

געזוכט אכסני'ס פאר "שבת פרשת וארא" אין די געגנט פון אולם עקשטיין, ביטע רופט דאווידאוויטש: 845.248.4755

א שטריימעל קויפט מען ביי "מיללער" - 845-542-8745

א הוט קויפט מען ביי "קרויס" - 845-875-2103

א הוט קויפט מען ביי "קרויס" - 845-875-2103

mפרייטאג פקודי | א' אדר-ב תשפ"בשישי בשבת - ראש חודש a r c h  4  ' 2 2

שידוכיםשידוכים

bekurov.org 845.351.0445
גלאבאלסערוויסעס שידוכים 

 איז אייער פורים מאביל שוין אויסשטאפירט? מיר האבן 

אריינבאקומען א מעכטיגע אויסוואהל פון אלע ערליי ספיקערס. 

באשטעלט וואס פריער ווילאנג די אויסוואהל איז גרויס!

ר''ח אדר אדר מעגא סעיל

845.600.111140A Robert Pitt Dr. MonseyWe deliver to KY

זמן הדלקת הנרות 5:36

 מו"ה יוסף לייב סאנדער הי"ו - וויליאמסבורג
בן מו"ה שלמה זלמן - חתן מו"ה ישראל שלום גאלדבערגער

שמעון נ"י

 מו"ה אליעזר גאלד הי"ו - וויליאמסבורג
בן מו"ה חיים הערש - חתן מו"ה שבתי קאהן

 מו"ה אהרן ראזמאן הי"ו - וויליאמסבורג
בן מו"ה שמואל צבי – חתן מו"ה שמואל יצחק ראזינגער

משה נ"י

 מו"ה חיים לייב טעללער הי"ו - וויליאמסבורג
בן מו"ה יושע – חתן מו"ה יוסף חיים ווייס

 מו"ה משה לאווענשטיין הי"ו - וויליאמסבורג
בן מו"ה יודא נפתלי – חתן מו"ה משולם פייש פעלבערבוים

יעקב נ"י

 מו"ה אליעזר שלום באדאנסקיא הי"ו - מאנסי
בן מו"ה דוד – חתן הרב משה יוסף טעסלער

הולדת הבתשידוכים

מעלדט דא בחינם שידוכים, הולדת 
הבן והבת - רופט: 845.751.1144

מו"ה דוד רעטעק הי"ו

בן מו"ה וואלף הי"ו

חתן מו"ה יחזקאל כהנא הי"ו

מו"ה שמואל לאנדא הי"ו

בן מו"ה הערש לייב הי"ו

חתן מו"ה גרשון מענדל פעלדמאן הי"ו

הולדת הבןשידוכים

מעלדט דא בחינם שידוכים, הולדת 
הבן והבת - רופט: 845.751.1144

מו"ה שמעון בלומענפעלד הי"ו

בן מו"ה אליעזר הי"ו

חתן מו"ה מיכאל דוב פישער הי"ו

גרינדונגהיסטארישע 
משה מנחםקרן רבי 

אין יעדע שטאטמוסדות עטה"ק צו גרינדן "פרישע" 

דינסטאג - מיטוואך ויקרא

718. 540. 5744

טויזנטער אנ"ש בכל קצוי תבל גרינדן "קרן רבי משה מנחם"!

מָאנטריַאלער תלמידים הולכים בראש המחנה! הונדערטער 

הקודש! טהרת  על  עפענען  מוסדות"  "נייע  צענדליגער 

קרן 
משה מנחם

לזכר נשמת
דומ"ץ דקיט"למורינו רבי משה מנחם ב"ר משה מנחם זצללה"ה 

 
ור"מ תורת משה
 

מאנטריאלד'סאטמאר 

ליסד מוסדות על טהרת הקודש בכל ארה"ק

אויב פילט איר אז איר קענט זיין פאסיג פאר דעם.
845.837.5560 ביטע רופט להשכיל אויף: 

עס ווערט יעצט צוזאמגעשטעלט א חבורה ווי מען וועט זיך לערנען

 

~  די מומחיות פון קריאה  ~
עס קען זיין גאר א שיינע פרנסה פאר די ריכטיגע בעל כשרון,

דברי חיים החדש - שמות אנשים ונשים

 אכטונג גבאים פון בתי מדרשים, כוללים, ישיבות און היכלי התורה!

עס איז ב"ה יעצט ערמעגליכט געווארן דורך א חשובע נדבן צו באקומען די נייע 

איבערגעדריקטע ספר "דברי חיים שמות אנשים ונשים" )ב"כ(. טעקסט אריין אייער אדרעס

 
און פרטים פון ביהמ"ד און איר וועט עס באקומען געבינדערנעהייט דעליווערט פריי פון אפצאל

בלויז פאר איין וואך! כל הקודם זכה!

914. 
236. 
0903

718.287.1515 בריוון!קאלעקשען

אונזערע עקספערטן האבן שוין סוקסעס-
פול באקעמפט הונדרעטע קעיסעס פון

Settlements Fighting collectors

Debt management plan

Lower interest

Free credit repair

Summonses

252 ACRES RD. MONROE, NY 845.205.9990

CALL/TEXT: 
845 751 9299

AUTOQUOTE - TEXT "QUOTE" TO:  844.450.1070
quote@blueshineinsurance.com BLUESHINEINSURANCE.COM

NO POLICY LEFT BEHIND. 

D
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en by cu
s
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m
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פון די סַאטמַארע שטָאטדער ָארגַאן אין יעדע היים 

February 24 '22   |   Vol. 01-08   |   ויקהל תשפ"ב

המדרש הגדול דק"ק קרית יואלפארקינג לאט פונעם תל תלפיות בית צו פארבעסערן טראפיק שטראם אינעם רייע אינדזשענירונג פלענער אויסגעארבעט קרית יואל והגלילות
קומט אין ליכט פון שווערע אנלייגעניש אינעם פארקינג לאט ביים בית המדרש הגדול - לאנגפארצויגענע פארצווייגטע זיצונגען מיט אינדזשענירן 

שטעלן פאר פארשידענע פלענער און אפציעס - ווייטערדיגע פלענער צו לעזן דעם פארקינג מאנגל קומען ארויס אין די נאנטע טעג

זייט 17

פריש באנייטע פלענער פאר נייעם 
ביהמ"ד אויף מעריוואלד לעין אין 

אפראוועלסבלומינגראוו אריינגעגעבן פאר 

'חברה הצלה' אנערקענונג פאר מערסט אקטיווע מעמבערס

קוועיקיר הילדקיט"ל אין שכונת שיעור אין ביהמ"ד נייער וועכנטליכער 
26

25מרדכי דקיט"לאין ביהמ"ד בית 'רענט רעוואלוציע' אייגנארטיגער 

2625

לאקאלע עקאנאמיע וואוקס זעצט פאר מיט בגלילות העיראויפן 208 געבויעט ווערן געביידעס וועלן מאסיווע אפיס מיט צוויי נייער קאמפלעקס 
אימפעט - צוויי הונדערט פופציג טויזענט 
סקווער פוס אפיס פלאץ וועלן אהערגעשטעלט 
זייט 13ווערן צום באנוץ פאר תושבי העיר

נייעם בנין אויף חברוןLED לעקטער'ס באלייכטן 

און שוין אין פולקאמער באנוץפליישיגער קאך פונקציאנירט שוין גענצליךלשובע - ר' ישעי'לעס קאך'אריין אין באנוץ אין 'מרבה נייער ריזן עס זאל געעפנט און 

זייט 25מוצאי שב"ק ויקהלדקהל יטב לב היינטיגן דורך 'מפעל בית נאמן' יערליכער כינוס חברים 

זייט 20

יום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳יום א׳

עד:עד.עג:עג.עב:
מס' זבחים

שב"קעש"קיום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳יום א׳
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מוסר • ש״ס • הלכה

תורת מש״ה • •

פ' ויקראלוח הלימודים

פקודיערב שב״ק פרשת
א אדר ב' תשפ״ב

בס"ד

#59

הנרותהדלקת 
5:36

שבתזמן מוצאי 
7:05

קהל יטב לב סאטמאר קרית יואל

bletel@cylkj.org • 845-783-5688 #17 • "צו מעלדן א שמחה אדער אדווערטייזן אין "קהל'ס בלעטל

ם נ ו ע מ ב ה  ח מ ש ה ש ל  ג ר ל רכת מזל טוב לאנשי שלומינו

יום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳יום א׳

י-יאטז-חה-וד-ה

הל׳ יו"ט

או״ח סימן תקיד

 אבי החתן

אבי הכלה

מוה"ר אדוני' ווייס הי"ו )וומסב"ג(

מוה"ר שלום אשר בערקאוויטש הי"ו

1 המספיק וועיהמספיק

מוה"ר מרדכי דוד בירנבוים הי"ו

מוה"ר אשר זלמן לייב וואלדמאן הי"ו

34 סאטמאר דר.טאהש

שבת שבע ברכות

 אבי החתן

החתן

אבי הכלה

הרה"ג ר' מנחם נתנאל יונגרייז שליט"א
מו"ץ בקהלתינו הק' שכונת בלומינגראוו

בנציון נחום 
ני"ו

הרב גרשון קליין שליט"א )וומסב"ג(
ר"מ בישיבה גדולה

דקהלתינו הק' - שכונת בלומינגראווביהמ"ד אברכים
החתונה ביום ב' באולם ויואל משה - וומסב"ג

הרב ישראל מיללער שליט"א

שמעון ני"ו

הרה"ג ר' אברהם יוסף יאקאבאוויטש שליט"א
ראה"ח בכוללינו

33 איירין דר. באולם די פאלם

מוה"ר יעקב אלי' ראטענבערג הי"ו

יצחק שלום 
ני"ו

מוה"ר מענדל בראך הי"ו )מאנסי(

החתונה ביום א' באולם עטרת חי' שרה - מאנסי6 קארטער לעיןיפו

מוה"ר נחמי' געלב הי"ו

יצחק ני"ו

מוה"ר יושע מאשקאוויטש הי"ו
מהעומדים על הפקודים במוסדותינו הק'

159 עיקערס רד.בית אלטא פיגא )ילד(

הרה"ג ר' אברהם יעקב בלום שליט"א
ר"מ בישיבתינו הק' 

יושע ני"ו

הרב שלמה יקותיאל יאקאבאוויטש שליט"א

חבר הנהלת בעידן חדוותא ומנהל שערי לימוד במוסדותינו הק'

29 געציל בערגער בלווד. טארנא

מוה"ר לוי אהרן עסטרייכער הי"ו

גדלי' ני"ו

חבר הנהלת הכוללמוה"ר יואל ברי"צ גליק הי"ו

13 סאסוב קט.בית ברוך

מוה"ר אלימלך קרויס הי"ו

יודא ני"ו

מוה"ר יואל ראטענשטיין הי"ו )וומסב"ג(

34 סאטמאר דר.טאהש

עלי' לתורה

געווינער 4-4: דער 4׳טער געווינער פון די שבוע בשבוע גורלות איז:
מוה״ר יחזקאל שרגא יאקאבאוויטש הי״ו

יעדע דאנערשטָאג$500 קעששבוע בשבוע גורל

זוכה בגורל #4 פ׳ פקודי

אנגעשלאסןהאבן זיך עלטערן וואס אלע חשוב׳ע יישר כח פאר 
מו״ה דוד ליייבוש פריעדמאן הי״ו

יייווואאאללל קקקררריייתתת יייטטטבבבללללללבבבסססאאאטטטמממאאאררר קקקהההללל
•••
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ם עו ֹרוָּבנוּ ִמּכֶ

ֹר ָודו
ְֹסֵדי דו

הזהב!חברי הקהלה, עמודי אשריכם מו

ולעמוד

ֶלְך! ד ַהֶמּ י ֵכן ִיַסּ דמי חבר • ִכּ

כי תשאמיטוואךדינסטאגפורים קטן

  3,000 אויסגעצָאלטע מעמבערס:                         ַא מיליָאן!!

מו"ה בנימין הערש גרינפעלד הי״ו מו"ה ארי׳ אשר שטעסל הי״ומו"ה אפרים מאיר פרענקל הי״ומו"ה אליעזר אבא הערמאן הי״ומו"ה אליעזר שניצער הי״ומו"ה אלחנן חיים פריינד הי״ומו"ה אהרן קויפמאן הי״ומו"ה אהרן אליעזר ברי''ד גרינהוט הי״ומו"ה אברהם שלום בינער הי״ומו"ה אברהם מרדכי רייכמאן הי״ומו"ה אברהם אלי׳ פריעדמאן הי״ו

מו"ה יואל ברי"מ מערץ הי״ומו"ה יואל ברה''ד גאנץ הי״ומו"ה יואל בר"ק ווייס הי״ומו"ה יואל בר"אא גרינהוט הי״ומו"ה טובי' בר''ל בראך הי״ומו"ה חיים שלום קליינמאן הי״ומו"ה חיים ווייזער הי״ומו"ה חיים גליק הי״ומו"ה חיים הערש גאלדבערגער הי״ומו"ה זושא געלב הי״ומו"ה דוד יעקב דייטש הי״ומו"ה ברוך מרדכי אקערמאן הי״ו

מו"ה יואל יושע אפעל הי״ומו"ה יואל זיגעלמאן הי״ומו"ה יואל גרינפעלד הי״ומו"ה יואל ברמ"א קאהן הי״ומו"ה יואל בר״מ פריעדמאן הי״ומו"ה יואל בר"יז יאקאבאוויטש הי״ו מו"ה יואל בר''ז קויפמאן הי״ומו"ה יואל פאזען הי״ומו"ה יואל משה זילבערשטיין הי״ומו"ה יואל דייטש הי״ומו"ה יואל ברמ"י פאלקאוויטש הי״ומו"ה יואל ברמ"א גראס הי״ו

מו"ה יואל משה יודא בארלעוו הי״ומו"ה יואל מאנן הי״ו
מו"ה יוסף פנחס סטראלאוויטש הי״ו

מו"ה יקותיאל מאיר גראס הי״ומו"ה יקותיאל יודא פיש הי״ומו"ה יקותיאל ברא''ל שווארטץ הי״ומו"ה יצחק פריעדמאן הי״ומו"ה יצחק מארקאוויטש הי״ומו"ה יעקב יאקאב הי״ומו"ה יעקב וועבערמאן הי״ומו"ה יחיאל מיכל הערמאן הי״ומו"ה יוסף בנימין פריעדמאן הי״ו

מו"ה מנחם נחום היימליך הי״ומו"ה משה יעקב וויינשטיין הי״ומו"ה משה הערש ברוין הי״ומו"ה משה יודא פאלאטשעק הי״ו מו"ה משה בר"ש קרויס הי״ומו"ה משה ארי' בערגער הי״ומו"ה משה אהרן ווייס הי״ומו"ה מרדכי שמואל גאנדל הי״ומו"ה מרדכי יודא פאלמאן הי״ומו"ה מנחם דוד וועבער הי״ו מו"ה מאיר לויפער הי״ומו"ה מאיר יעקב פאלאטשעק הי״ו

מו"ה שלמה זלמן פריעדמאן הי״ו מו"ה שלמה זלמן גראס הי״ומו"ה נפתלי צבי וויינשטאק הי״ומו"ה נפתלי הירצקא לאנדא הי״ו
מו"ה שמואל מנחם עסטרייכער הי״ומו"ה שמואל זאנוויל כהנא הי״ומו"ה שמואל דוד דייטש הי״ומו"ה שלמה לייב עלענבויגן הי״ומו"ה שלמה טירנויער הי״ומו"ה אברהם עביר לעבאוויטש הי״ו

מו"ה שמעון משה בראווער הי״ו

בעמדינו לקראת ּפתיחת המגבית "להקהל ולעמוד" בקרב אלפי חברי קהלתינו הק' תושבי קרית מלך רב,  מחובותינו להגיד לאדם ישרו ולחקוק בעט ברזל ועופרת תודתינו העמוקות, הכרת הטובה ואיחולי שבח והודאה

                 על ראש מע״כ סגל יקירי ונכבדי חברי קהלתינו המה הנדיבים אנשי שם, אנשי המעש והתבונה, מחזיקי תורה אשר טרם יקראו הם יענו בתשורה, נשא לבם אותם בחכמה והדרה, להיות נכתר בעטרת תפארה, ונתעטרו בנזר שיר להם שפרה

חברי הזהב דקהל יטב לב סאטמאר קרית יואל
נתייסדה ע״י מרן רבינו הקדוש והטהור זי״ע   בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר עט״ר שליט"א 

ומפרסמין עושי מצוה על הטוב יזכר  הני צנתרי דדהבא, ּפארי, חשובי, נכבדי, מעמידי קהלתינו הק', הנקובים בשמותם בכבוד והדר

ואלה מוסיף על הראשונים, נדיבי לב שקיבלו עליהם להניף תרומת הקודש ״חברי הזהב״ ליטול חלק יפה בפעולות הקודש של קהלתינו הק׳

ובכן לכם הכל יכתירו, להנחיל אוהבי יש ולהביע רננות בהכרת הטובה מעומק הלב ּפנימה, אכן אין אנחנו מספיקים להודות לכם על פעולתכם הנדיבה 

להקהל   •   להאדיר   •   לבצר   •   להעמיד   •   לקיים   •   לרומם 

את יקר תפארת קהלתינו הק', על כל אגפיה ומבצריה בכל ג' עמודי העולם, על יסודות איתנים מיד ולדורות עולם!

! מה רב טובכם וזכותכם!  קהל עדתינו עליכם יסמוכו!  ___________________ ֶנָךּ ַמְגּ ְפֶאֶרת ְתּ ֶכם ִלְוַית ֵחן ֲעֶטֶרת ִתּ ן ְלרֹאְשׁ ֵתּ ___________________  ִתּ

טוב עין הם יברכו בכל ברכות האמורות בתורה, יפתח לכם ה׳ את אוצרו הטוב, מכל הברכות לרוב, ויאר  פניו אליכם, להצליח בכל דרכיכם, אורך חיים ושנות חיים טוב וחסד ירדפכם,  הצלחה אושר וברכה 

נחת דקדושה עליכם ועל דורותיכם,  מטל השמים שפע רב בכל מעשי ידיכם,  רב טובכם ישולם תורה וגדולה על שלחנכם, וזכות רבינו הק' יגן תדיר בעדיכם, אמן כן יהי רצון.

הנהלת הקהלה

חברי הזהב דקהל יטב לב סאטמאר קרית יואל

מו״ה אברהם אבא בארלעוו הי״ו
מו״ה אברהם אהרן יאקאבאוויטש הי״ו

מו״ה אברהם חיים גאלדמאן הי״ומו״ה אברהם בנימין קרויס הי״ו
מו״ה אברהם יוסף דרעזנער הי״ו

מו״ה אברהם ישעי' קויפמאן הי״ו
מו״ה אהרן אליעזר בר״נ גרינהוט הי״ו
מו״ה אהרן משה יאקאבאוויטש הי״ו

מו״ה אפרים ווייס הי״ומו״ה אליעזר ווייס הי״ומו״ה אליעזר גרשון וויינשטאק הי״ומו״ה אלי' פאפלאנאש הי״ומו״ה אלי' דוב עפשטיין הי״ו

מו״ה אשר יחזקאל שווארטץ הי״ו
מו״ה אשר מרדכי שלעזינגער הי״ו

מו״ה בנימין זאב זילבערשטיין הי״ו
מו״ה הלל שלמה דייטש הי״ומו״ה דוד יואל כהן הי״ומו״ה גדלי' פעלדמאן הי״ומו״ה בצלאל משה גאלדבערגער הי״ומו״ה בערל ברייער הי״ומו״ה בנימין יודא ווערצבערגער הי״ו

מו״ה חיים אברהם ראזענפעלד הי״ומו״ה זלמן לייב ווייס הי״ומו״ה זונדל פייערווערקער הי״ומו״ה הערשל פריעדריך הי״ומו״ה הערשל סאנדעל הי״ומו״ה הערש אלימלך ניעדערמאן הי״ו

מו״ה חיים אלעזר לעפקאוויטש הי״ו
מו״ה טובי' ליפא יאקאבאוויטש הי״ומו״ה טובי׳ בראך הי״ומו״ה חיים לייב קויפמאן הי״ומו״ה חיים יושע הערמאן הי״ומו״ה חיים יוסף ניעדערמאן הי״ומו״ה חיים וויינבערגער הי״ומו״ה חיים הערש לעפקאוויטש הי״ו

מו״ה יואל אשר פריעדמאן הי״ו
מו״ה יואל בר"יז יאקאבאוויטש הי״ומו״ה יואל בר"י כהנא הי״ומו״ה יואל בר"ה מאנן הי״ומו״ה יואל בר''ש לעבאוויטש הי״ומו״ה יואל בלייך הי״ומו״ה יואל ב"ר יהוסף שווארטץ הי״ו

מו״ה יואל ברח"ה גאלדבערגער הי״ומו״ה יואל ברח"ד ווייס הי״ומו״ה יואל ברא"ש פערענץ הי״ומו״ה יואל ברא"ש ווייס הי״ומו״ה יואל ברא"י בלום הי״ומו״ה יואל בר"ש קרויס הי״ומו״ה יואל בר"מ מארקאוויטש הי״ומו״ה יואל בר"מ בראך הי״ו
מו״ה יואל ברח"י עפשטיין הי״ומו״ה יואל ברח"י גאטליעב הי״ו

מו״ה יואל ברמ''ש קליין הי״ומו״ה יואל ברי"מ ברוין הי״ומו״ה יואל ברח"ש לעפקאוויטש הי״ו
מו״ה יואל ברמ"א בערקאוויטש הי״ו

מו״ה יואל ברמ"א גראס הי״ו

מו״ה יעקב ביקעל הי״ומו״ה יעקב אלימלך אייזענבערג הי״ומו״ה יעקב אינדיג הי״ומו״ה יחזקאל שרגא בר''י כהנא הי״ומו״ה יוסף יוזפא לאנדא הי״ומו״ה יודל וויינבערגער הי״ומו״ה יואל קלמן הערשקאוויטש הי״ומו״ה יואל קארפען הי״ומו״ה יואל פריעד הי״ומו״ה יואל פעקעטע הי״ומו״ה יואל ניעדערמאן הי״ומו״ה יואל לאוב הי״ומו״ה יואל זאב שמילאוויטש הי״ומו״ה יואל הלל פריעדמאן הי״ומו״ה יואל ברמ"א קאהן הי״ו

מו״ה יצחק מארקאוויטש הי״ומו״ה יצחק זאב לאנדא הי״ומו״ה יצחק הערש היימאן הי״ומו״ה יצחק אפעל הי״ומו״ה יצחק אייזיק וואלטער הי״ומו״ה יעקב מנחם דייטש הי״ומו״ה יעקב יצחק פריינד הי״ומו״ה יעקב יאקאב הי״ו
מו״ה יקותיאל מאיר גראס הי״ומו״ה יצחק סרוגא הי״ומו״ה יצחק מנשה שטיינפעלד הי״ו

מו״ה ישראל שמואל טעללער הי״ומו״ה ישראל חיים קרויס הי״ומו״ה ישראל דוד ווייס הי״ומו״ה יקותיאל מרדכי פריעדמאן הי״ו

מו״ה מענדל שוויממער הי״ו, ראה״קמו״ה לוי יצחק שווארטץ הי״ו
מו״ה מרדכי אהרן שווארטץ הי״ו

מו״ה משה אלי' עסטרייכער הי״ומו״ה משה אהרן ווייס הי״ומו״ה מרדכי לייב מאנדעל הי״ומו״ה מרדכי וואלטער הי״ומו״ה מרדכי בר''ח פריעדמאן הי״ו
מו״ה משה יצחק לעברעכט הי״ומו״ה משה יחזקא-ל בראך הי״ומו״ה משה האלפערן הי״ומו״ה משה האלענדער הי״ומו״ה משה בר''י סטראלאוויטש הי״ומו״ה משה באש הי״ומו״ה משה אלי' צבי באנדא הי״ו

מו״ה משה מאיר טייטלבוים הי״ומו״ה משה יצחק קויפמאן הי״ו
מו״ה משה שלום יאקאבאוויטש הי״ו
מו״ה משולם יודא וויינשטאק הי״ו
מו״ה נחום עזריאל גרינהוט הי״ו

מו״ה נפתלי הירצקא בר''ט בראך הי״ו
מו״ה נפתלי הערצקא בר''י בראך הי״ו

מו״ה פישל ראזענבערג הי״ומו״ה פישל פריינד הי״ומו״ה נפתלי יואל שטיינמעץ הי״ומו״ה נפתלי הערש פערל הי״ו
מו״ה שאול צבי פערלמוטער הי״ומו״ה שאול גאנץ הי״ומו״ה רפאל עקשטיין הי״ומו״ה פנחס אברהם יושע פריינד הי״ו

מו״ה שלום אשר בערקאוויטש הי״ו
מו״ה שלמה זלמן שפיטצער הי״ומו״ה שלמה גליק הי״ומו״ה שלום דוב יאזשעף הי״ו

מו״ה שמואל אהרן לעפקאוויטש הי״ומו״ה שלמה מאיער הי״ומו״ה שלמה יוסף געלב הי״ומו״ה שלמה יואל גאלדשטיין הי״ו
מו״ה שמואל מאיר האלצער הי״ו

מו״ה שמחה נפתלי צבי דאסקאל הי״ו
מו״ה שרגא פאזען הי״ומו״ה שמעון משה ווייס הי״ו

                 על ראש מע״כ סגל יקירי ונכבדי חברי קהלתינו המה הנדיבים אנשי שם, אנשי המעש והתבונה, מחזיקי תורה אשר טרם יקראו הם יענו בתשורה, נשא לבם אותם בחכמה והדרה, להיות נכתר בעטרת תפארה, ונתעטרו בנזר שיר להם שפרה

ואלה מוסיף על הראשונים, נדיבי לב שקיבלו עליהם להניף תרומת הקודש ״חברי הזהב״ ליטול חלק יפה בפעולות הקודש של קהלתינו הק׳

קבוצה ואלה מוסיף על הראשונים:
שני׳

ממנו ילמדו
וכן יעשו

Friday, Feb, 25‘22

פרייטאג פרשת ויקהל, כ"ד אדר א' תשפ"ב

1

Friday, Feb, 4‘22

פרייטאג פרשת תרומה, ג' אדר א' תשפ"ב
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זמנים
פקודי

סת"םצרכי צרכי

5371436פפאארר אאללעע 7828698
שלום דניאל סאאל

בס"דבס"ד

שלום דניאל סאאל
שלום דניאל סאאל

רופט דעם סופר סת"ם

Insuranceso good, it’s #forgettable

845.782.3580support@jnlinsurance.com

auto • home • business ערליכער ָארגַאן פַאר תושבי קרית יואל והגלילותזשורנַאל

קרית יואל

פרייטאג פקודי, א' אדר-ב תשפ"ב

Friday, Mar. 4 ‘22

KIRYAS JOEL JOURNAL

אלייןאליין

אלייןאליין
הייסע שפאנונג אין קרית יואל צום רייכן 'נאכט פאר 

וועלטעב' דעם זונטאג פ' ויקרא אין 'קרן ויואל משה'

שטאט מאנטשעסטערמרן רבינו שליט"א אין ביי מסע הקודש פון כ"ק מיט היסטארישע טעג יהדות אייראפע לעבט 

געגרינדעט בעידודו וברכת קדשו פון הגדול בעת שמחתםמתפּללי ביהמ"ד ַאריין פרייד ביי מצהלות" ברענגט נייע קַאסע "קול 
כ"ק מרן רבינו שליט"א, וועלכער איז 

ממנה חשובי העדה ַאלס "חברי הנהלה" 

"שול הויף" בעיר האבות "סיגוט"ווַארעם ענטפַאנגען אין פרַאכטפולן גרופע פליטים פון אוקריינא 

ביהמ"ד דינוב קרית יואל שטערן שליט"א אלס דומ"ץ אין התמנות פון הרה"ג רבי יואל יצחק 

תושבי עירינו וועלן זיך מיטפרייען 
ביים פייערליכער מעמד "הנחת אבן 
קומענדיגן ה' ויקרא הבעל"טגדולה בשכינות "בלומינגראוו" הפנה" פון נייעם בנין פאר ישיבה 

געטרייע "חברים" ווָאלונטירןאווענט" ָאּפגערָאכטן פַאר די איינדרוקספולע "הכרת הטוב 

גבאי ביהמ"ד פוזנאהעסקן הנמרץ הר"ר דוב פרענקל הי"ו "ּפלענינג בָאורד" מיטגלידערבַאגריסן אויפנַאמע פון א נייעם תושבי שכונת בלומינגראוו 

עסקני השול הויף שטַארק טעטיג מסדר צו זיין גרעסערע 

גרופע ַאנטלָאפן פון שלַאכט-זָאנע אין אוקריינא

  Friday February 25,
February 25, '22      פרייטָאג פ' ויקהל, כ"ד אדר א', תשפ"ב לפ"ק    ב"ה  

Vol. 10 • # 23 (453)

נפתלי הירצקא לאנדא | הערש אלימלך ניעדערמאן

845-388-1155 info@looprealtyinc.com 
52 Bakertown Rd. Suit #419

Residential   |   Commercial   |   Sales   |   Rentals

אינדעראינדער

K J   W E E K L Y

'פאלם טרי והגלילות'
K'פאלם טרי והגלילות' J  W E E K L Y

קרית יואלקרית יואל

היסטָארישער כינוס ״ויקהל משה״ וועט 
צונויפברענגען 3 דורות תלמידי הגה״צ 

דומ״ץ סאטמאר מאנטרעאל זצ״ל
דעם מוצאי שבת ויקהל-שקלים אין גיגַאנטישער ״טינעק סקווער״

אינדעראינדער

K J   W E E K L Y

To book your stay call:   845.999. VILLA (8452)     www.guestay.com reservations@guestay.comבילדערבילדער

Accommodating all - anytime:
 SUITES &LARGE VILLAS  

MID-WEEK & WEEKENDS
SIMCHAS  OR  VACATIONS

REACH US AT: 845.774.6495
SERVICE@AWRWINDOWS.COM

  24 Hour Towing          Car Rental         Auto Body Repair

רופט גלייך:עקסידענט ח"ו, אין פאל פון אן 

845-782-2426

 783.68638
4
5

Berry's LandscapingWe Grow Satisfaction
845.204.8138

berryslandscaping@gmail.com
& health food845.783.8711 21 Hayes Ct. we carry all major brands

בס"ד

פרייע

רי ע ו ו לי ע ד

פלאמבינג - עלעקטריק 

782.134084אייערע שמחות!די נומער פאר אלע
5

#9טרַאנסּפָארטַאציע רוטס אינפָארמאציע דערנאך דרוקט #1  845.782.1340

 פון די שטאטישע חתונה–זַאלן.

הערליכע זון–אונטערגאנג ווַארפט די לעצטע שטראלן איבער די שטאט. ווערט געזען 33 פון די שטאטישע חתונה–זַאלן.

הערליכע זון–אונטערגאנג ווַארפט די לעצטע שטראלן איבער די שטאט. ווערט געזען 

דרַאסטישע 2–פַאכיגע "תמיכה העכערונג"דרַאמַאטישע הכרזה אין כולל  ּפרָאקלַאמירט
דירעקטע רעזולטאט פון העכערונג אין צאל "מחזיקי תורה" תושבי קרית יואל רבתי וועלכע לערנען 

תורה בשותפות אינערהאלב דעם "תורתי" קַאמּפיין יעצט אינעם תקופת "יובל העשרים"

זייט 74

אלייןאליין

תושבי קרית יואל רבתי גרייטן זיך ָאּפצורעכטן "דעם רבי'נס
ַאּפיעל" דעם שבת שקלים פַאר "ממלכת תורה ויראה" בארה"ק

די גרעסטע צענטראלע תורה-נעץ מיט 11 מוסדות-ָאּפטיילונגען פאר אלע היימישע קהלות אין ארה"ק

זייט 32 אפיעלרבינ'סדעם
תורה ויראה בארה”ק למען ממלכת התורה מוסדות- שבת שקלים - 

זייט 24

יהדות ניו יאָרק וועט אין 2 פייערדיגע טעג ״דינסטאָג 
און מיטוואָך פקודי״ בויען עתיד פון מאסיווע נייע הערליכע  

תורה–פעסטונגען ״כולל דרך החיים - אוהל אלטא פיגא״ 

שטָאטישע צדקה–קַאסע "צדקת העיר" 
מיט צענטרַאלער מתנות לאביונים 

סווייּפ" ַאקציע לטובת עניי העיר        "הכרת הטוב" ָאווענט פאר הערָאאישע 
ווַאלונטירן פון "חברה הצלה קרית יואל"  

קומענדיגן זונטָאג אין "בית רחל ּפַארַאדייס"       

גרויסארטיגן  ביי  זיך  פרייען  הונדערטער 

כולל ערב שבת העולמימעמד "הכנסת ספר תורה" אין ביהמ"ד שע"י 

זייט 12

אין  איינגעשּפַאנט  רבתי  יואל  קרית 

לטובת  מיסיע  "וועלטעב"  לעבנסוויכטיגע 
חולי ישראל אין די שּפיטעלער

זייט 40

זייט 14

אנ"ש קוקן אַרויס אויף גאָר דערהויבענעם 

 
שבת–שקלים בראשות כבוד הגה"צ מורינו שליט"א

התאספות ליל שבת" פאר'ן גַאנצן ציבור אין היכל בית המדרש הגדול
זייט 13

זייט 69

זייט 12

Tel: 1-877 SIMCHA-1-746-2421 - Fax: 845-782-4099- For Copies 917-974-5627

  

  
Tel: 845-782-8037  -  Fax: 845-782-4099

קרית יואל
1 / 7

פקודישב"ק פרשת 
ב' אדר תשפ"ב

מוצש"ק:     7:05 סוף זמן ק"ש: 8:41        הדלקה"נ:    5:36             

נייע לאקאציעס

רופט אריין צו הערן אלע לאקאציעס

קרית יואל:  ביהמ”ד הגדול Garfield RD 5, סאטמאר ביהמ”ד הגדול ק”ק קרית יואל, 

The Wireless Store ,ישמח משה, טאהש, קהל חרדים, סאטמאר אהל פיגא

להחזקת בית מדרשינוהשנתיתמ<ל>כה מ<לו>ה 

נטילת ידים בשעה Satmar Dr.8:30 49 בבית מדרשינו המפואר 

ואנ"ש ידידינו  חיבה  של  בקריאה  להזמין  בזה   הננו 

 היקרים תושבי עירינו קרית יואל המעטירה לבא לקחת
חבל וליטול חלק ולהשתתף אצל מסיבת

זי"ע הקדושים  רבותינו  וזכות  ביהמ"ד  החזקת   זכות 

יעמוד לכל המשתתפים להתברך בשפע ברכה  בוודאי 
והצלחה וכל מילי דמיטב אכי"ר

>הבע<ל"טפקו>די - >חזק דעם מוצש"ק 

ש>ת>תקיי>ם בעז">ה

סעודת מלוה מלכה מוקדשת
מרת דבורה בת ר' אברהם שמעון ע"הלע"נ האשה החשובה

א ת ע ש י  א ה ד ן  ו ש ח  ' ט ע  " ל ב נ
נתנדב ע"י בניה וחתניה משפחת רייך הנכבדה

בלויז פארן ערשיינען
 

האלטער.מגילה הערליכע גורל אויף אוועט איר אריינגיין אין א ווערטפולע 

נוא>ם >ה>כבו>ד
אב"ד ביהמ"ד קהל יטב לב בלומינגראוושליט"אהאלבערשטאם רבי יואל הרה"צ המפורסם פה מפיק מרגליות
נין ונכד רבותינו הק' מדעעש זי"ע

בשעה 10:30פריעדמאן הי''ור' הערשל ע"י ידידינו משמח אלקים ואנשים הרה"ח המפואר>דב>רי>ם נ>חמ>די>ם

פ>תי>ח>ת >המעמ>ד
מוה"ר משה יצחק ראזענפעלד הי"וע"י ידידינו המפורסם

ראש הקהל דבית מדרשינו

בן י>כב>ד אב
מוה"ר אברהם שמעון רייך הי"ו

לכבודו של אביו הרבני הנכבד מחשובי מתפללי 
מוה"ר משה אהרן שליט"אבית מדרשינו

ודברי זכרון לע"נ אמו ע"ה שהסעודת מלוה
דמלכה נתנדבה לטובת נשמתה

155 עיקערס רד.ביהמ"ד קומץ המנחה 
_____________________________________

ידרוש שאי"ה בשב"ק זו בעת רעוא דרעוין הננו בזה להודיע

מגיד שיעור בקהל יטב לב וויליאמסבורגרבי יחזקאל גאלדבערגער שליט"אהרה"ג המפורסם בשיעוריו הנפלאים

בעניני הכנה לימי הפורים והמסתעף

הנהלת הביהמ"ד

ר' אהרן הערש קעסטענבוים ני"וזכר - וואך נאכט

חתן ר' יצחק אליעזר רובינשטיין ני"ו בן הרה"ג שמואל שליט"א, קַאשוי

בבית חמיו, 5 שינָאווע קט. #302
הברית ביום שב"ק בביהמ"ד מנחת אהרן יפו, 6 קַארטער לעין

ר' שמעון בלומינפעלד ני"ו

חתן ר' מיכאל דוב פישער ני"ו בן ר' אליעזר ני"ו

בבית חמיו, 6 סאטמאר דר. #304

ר' חיים הערש שּפירא ני"ו

חתן ר' יחזקאל ּפערלמוטער ני"ו בן ר' יצחק מאיר ע"ה 

12 ליזענסק בלווד.בביהמ"ד זכרון צבי סּפינקא

ר' נפתלי צבי וויטריאל ני"ו

 בן ר' יצחק ני"ו
חתן ר' נחמן שווארץ ני"ו

בבית חמיו, 6 קוויקוועי רד. #202

ר' משה אלי' טייטלבוים ני"ו

חתן ר' אהרן יצחק בראון ני"ו בן ר' הערשל ני"ו

בבית אביו, 25 סאטמאר דר. #302

ר' אליעזר בינער ני"ו

חתן ר' מרדכי אלי' מַארקָאוויטש ני"ו בן ר' אברהם יושע ני"ו

בבית אביו, 8 ָארשיווע קט. #201

ר' דוד שמואל ווייס ני"ו

 בן ר' אדוני' ני"ו
חתן ר' יהוסף קרויס ני"ו

אצל השבע ברכות של משפחת בערקָאוויטש-ווייסבאולם המספיק

ר' יודא בלום ני"ו

חתן ר' נפתלי הירצקא ברַאך ני"ו בן ר' חיים בצלאל ני"ו

בבית חמיו, 10 ּפרַאג בלווד. #302

ר' עזריאל מיטטעלמַאן ני"ו

 בן ר' בערל ני"ו
חתן ר' מאיר בערגער ני"ו

בבית חמיו, 143 עיקערס רד. #203
ווַאך נַאכט מוצש"ק, בבית אביו 34 פַארעסט רד. #201

הברית ביום א' בביהמ"ד הגדול, 12 גַארפיעלד רד.

ר' אשר רָאזענבערג ני"ו

חתן ר' שמואל אברהם ליבערמַאן ני"ו בן ר' יודל ני"ו, לָאנדָאן

בבית חמיו, 6 קערעסטיר קט. #402
ווַאך נַאכט מוצש"ק בבית חמיו הנ"ל

הברית ביום א' בביהמ"ד קול אליהו - שחרית 9:00

ר' חיים יצחק סופר ני"ו

חתן ר' משה נחום קרויס ני"ו בן ר' נפתלי יואל ני"ו

בבית חמיו, 5 טָאלטשָאוו וועי #301

זכר שלום 
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בס"ד

845.774.3339Ads@yazory.com
לכו והתפרנסו זה מזהביזנעס פלאטפארמע.

845.248.5416ישראל אלימלך ווייסמאן

845.782.3857 • 7823857@gmail.com

BUSINESS
DELIVERING

THE SWIFT DIFFERENCE1We operate in multiple locations. This means…Your recruiter understands your local mindset and 

mentality as a candidate or employer and can select 

the perfect match for you.

Info@SwiftStaffingGroup.com

Call/ Text/ Whatsapp 732.800.7633

בס''ד

•  
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 •  C
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Licensed by the Superintendent of Financial Services, persuant to Article 9-A of the Banking Law.

CHECK  CASHING CORP.
Conveniently Located!KJ Shopping center \\  51 Forest Rd. Suite 203B \\  845.774.2205

» Money Orders» Money Grams» Bill Payments

WE DO

WE CASH
» Personal Checks » Payroll Checks» Business Checks

Ask for Discount!
(Payable to your business)

A S K  F O R  O U R  S P E C I A L  D I S C O U N T  O N  TA X  R E T U R N  &  S T I M U L U S  C H E C K S

GETS YOU BETTER DEALS. 
MAKES YOUR LIFE EASIER.

845.782.4556  • 20 Prag Blvd #002  
info@opulencejewelers.comSun & Wed 12:00-6:00 For other hrs call.

DazzlingS t y l e #  14 5 7 2

COM
E

 E
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LY
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OR B EST SE
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C
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IO
N845.232.0851Info@sponjaclean.com

Post Construction CleaningStore - Office Cleaning

Vol. 501 |  February 28, '22  |  פרשת פקודי תשפ"ב

      WE COME TO YOU

ALL INSURANCES ACCEPTED

718.831.7045
Brooklyn:

sales@hvautoglass.com

845.774.6526
Upstate:

thecommunityconnections.com 845-371-2222 | February 23, ‘22

 60

Moishe & EthelsDry Cleaning Service
Call for FREE pickup/deliveryplease have credit card info ready845-263-0590

•2 pc suit $10
•3 pc Rekel suit $15•2 pc Rekel suit $12.75•Tzitzis $8

•Kittel $12
•Plain tallis $14

We have thefinest qualitycleaning & pressing.

•Pants $5.50
•Sweater $5.50•Plain skirt $5.50•Beketshe $10.75•Plain dress $8.50•Rekel $10.50

Additional charges for:•100% linen $2 & up•100% cotton $1 & up•Pleated $3 & up•Sequins, beaded  and ornaments $2 & up

Stop payingfor fancypackaging!
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We are a wholesale dry cleaner with no retail location, that’s why our prices are so reasonable
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•uniform skirts $9.50•uniform jumpers $10.50

$13 mindry cleaningexcludes laundered
shirts 

•suit jacket $5.50•Coat start at $11

COMPARE & 
SAVE

•Blouse $5.75

Please
 schedule  your pickup one day in advance 

Fraidy Lichter845.357.2993 (call/whatsapp)    50 e. concord drive (right side) @oaysissbyfraidy 

wig sales • cuts • color • wash & sets • waxing • eyebrow & lash tinting • facials • nails • makeup
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פרשת פקודי

לינקס?רעכטס
אדער

די חילוקים צווישן זייגעלינקטעגערעכטע און 

ביים פרשת דרכיםדי מענטשעלע שטייט ביים שיידוועג

פון הימלדירעקציעס 
מעשה שהיה

אן אומגעלונגענע רייזעדירעקציעספונקטליכע 

 |  פ׳ מקץ תשפ״ב |  1

PP |   פ׳ מקץ תשפ״ב  |  

די פאַראייניגטע ׳שטימע׳ פון תושבי ׳בלומינגראָוו׳ והגלילות

בס״ד

Vol. 31A פ׳ מקץ תשפ״ב

זמנים

מקץ 
חנוכה

הדלקת הנרות
4:13

סו״ז קריאת שמע
8:49

זמן מוצש״ק 
5:40

סוּפערמַארקעט; "ּפעּפערמינט" פון בַארימטע לָאקַאלע פיליַאלע ַאנטפַאנגט מיט פרייד בלומינגראוו היימישע 

ַאּפליקַאציע ַאריינגעגעבן פאר פרישע גרענטס 

ווָאס וועט בעז"ה ערמעגליכן צו גענצליך רעסטַארווירן

דעם גַאנצן ווילעדזש ווַאסער סיסטעם

דראַמאַטישער וואַלן אויסגאַנג שענקט וויכטיגע "טאַון קאָנסיל" 
זיץ פאר היימישער פאַרטרעטער אין מעכטיגער זיג פאַר 
הערליכע כח האחדות פון דאָס בלומינגראָווער אידנטום

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

טרָאץ אומגעהויערע ּפרואוון צו דערשטיקן די אידישע שטימען; העסקן הדגול, ידיד נפש 

כל חי, מו"ה אלימלך שמשון שווַארץ הי"ו, דערקלערט ַאלס געווינער ַאלס דער 

קומענדיגער "קָאנסיל מעמבער" פאר "ווָארד 4" אינערהַאלב דעם "טַאון ָאוו בלומינגרָאוו"

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

זייט 2

זייט 9

זייט 10

פּובליק שולע איז פאַרשלאָסן התורה אויך אין טעג ווען אַלגעמיינע טראַנספּאָרטאַציע פאר מוסדות איז פאַרפליכטעט צו באַזאָרגן וואַשינגטאָנוויל סקול דיסטריקט סטעיט סופרים געריכטהיסטָארישער בַאשלוס פון ניו יָארק 
זייט 4

מאנטאג ויקרא
תשפ"בד' אדר ב'

למס׳
MAR 07

'22

#17-142

פלוני: שמחה רימיינדער - קאלענדער - וועטער - 929-242-4212 קרית יואל: 845-662-3137  

וומסב״ג-קעטסקילס: 718-384-4190   מאנסי - קול הציבור: 845-425-1313

וואכנאכט
מו״ה חיים יצחק סופר נ"י  •  בן מו״ה נפתלי יואל נ"י •  חתן מו״ה משה נחום קרויס נ"י

בבית חמיו 5 טאלטשעוו #301 - והברי"מ למחרתו בביהמ''ד ישמח משה 33 דינוב רד - שחרית 8:45

מו״ה שמעון בלומענפעלד נ"י  •  בן מו״ה אליעזר נ"י •  חתן מו״ה מיכאל דוב פישער נ"י

בבית חמיו 6 סאטמאר דר 304   - והברי"מ למחרתו בביהמ׳׳ד הגדול 5 גארפיעלד - שחרית 9:00

חתונה

אבי החתן

החתן

אבי הכלה

מו"ה יצחק וויינשטאק נ"י  

אברהם צבי מרדכי ני״ו

מו"ה חיים יצחק אהרן וואלדמאן נ"י

בן מו''ה יחזקאל  - חתן מו"ה  נתן נטע משה פארקאש

באולם עטרת מאיר צבי

בן מו"ה ישראל מאיר - חתן מו"ה שמואל מתתי' וויטריאל

הרה''ג מנחם נתנאל יונגרייז שליט''א

בנציון נחום ני״ו

הרב גרשון אליעזר קליין שליט''א

 בן הרב אשר אנשיל חתן מו''ה יצחק כ''ץדומ''ץ קיט''ל בלומינגגראוו

באולם ויואל משה - וומ"ס

בן מו’’ה ישעי'  - חתן מו’’ה משה קרויס

מו"ה משה שמואל ניימאן נ"י  

אהרן ני״ו

מו"ה יואל הכהן פריעדמאן נ"י

בן מו"ה אברהם יושע - חתן מו’’ה חיים מאיר סאנדער

באולם כינור דוד

בן מו"ה שמואל - חתן מו’’ה משה אליעזר ניימאן 

מו"ה יואל קאהן נ"י 

אלטר שמעון דוד ני״ו

מו"ה משה יצחק רייזמאן נ"י 

בן מו"ה יוסף שמואל - חתן מו’’ה טובי' שרייבער

באולם בית רחל פאראדייס 

בן מו''ה חיים - חתן מו"ה אברהם דוד קארצאג

מו"ה עמרם נתן הערשקאוויטש נ"י 

חיים מרדכי  ני״ו

מו"ה משה שמואל פרענקל נ"י 

בן מו''ה יצחק צבי - חתן מו''ה ישראל יצחק בערנאט

באולם עטרת אברהם

בן מו''ה יואל - חתן מו''ה שמואל אהרן צין 

שידוכים

אבי החתן

החתן

אבי הכלה
Deliverd To Your Door Same Day

USPS Stamps 845-450-1115

מאנטאג ויקרא
  ד' אדר ב'

תשפ"ב

Mar. 7, 2022למס'
וויליאמסבורג- קעטסקילס: 718-384-4190

Fax: 718-384-4631            Email: ads@dvaryoim.com
ב"פ - לוח הציבור            מאנסי - קול הציבור            קרית יואל

845-662-3137                  845-425-1313                        718-303-4300          

זמנים
עלות השחר

5:08

נץ החמה
6:20

סוף זמן קר"ש
8:37

               גר"א
9:13

סוף זמן תפלה
9:47

               גר"א

10:11

חצות

12:07

מנחה גדולה

12:43

מנחה קטנה
4:12

שקיעה
5:54

ר"ת
7:06

#18-145

  וועטער         מאנטאג רעגן נ.מ. ° 39 - ° 69            דינסטאג זוניג ° 35 - ° 47            מיטוואך רעגן נ.מ. ° 38 - ° 44     

מו"ה יואל הארטמאן נ"י וומס"ב  ��s�s�s�s�s  שידוכיםשידוכים     ��s�s�s�s�s   שדכן
בן מו"ה קלמן - חתן מו"ה נחום מרדכי טעללער

גדלי' נ"י

בן מו"ה בנימין צבי - חתן מו"ה משה גליקמו"ה אליעזר וואלף גראס נ"י וומס"ב

מו"ה אלחנן וואלף קלאגסבאלד נ"י וומס"ב
בן מו"ה חיים הערש - חתן מו"ה משה בצלאל בוידעק

שמחה נ"י

מו"ה יואל שלמה קעפעטש נ"י וומס"ב
בן מו"ה שמעון משה - חתן מו"ה לייבוש גאלד

שת ר' לייב - וומס"במרת בערקאוויטש

בן מו"ה ישראל - חתן מו"ה הערשל קרויטמו"ה שמואל אבראמאוויטש נ"י ב"פ

משה וואלף נ"י

מו"ה יעקב אלבוים נ"י ב"פ
בן מו"ה אהרן - חתן מו"ה אברהם חיים שניטצער

מו"ה ראובן חיים דייטש
ב"פ 

בן מו"ה קאפל - חתן מו"ה נח גפןמו"ה בעריש שעהנברוין נ"י ק"י

אהרן נ"י

מו"ה ישראל ניימאן נ"י ק"י
בן מו"ה גרשון מענדל - חתן מו"ה אייזיק הערש שפילמאן

מו"ה אברהם יושע בינער נ"י ק"י
בן מו"ה חיים משה - חתן מו"ה מנחם דוד וועבער

אהרן הערש נ"י

בן מו"ה משה - חתן מו"ה יצחק שווארטץמו"ה חיים שמעון מאיר טירנויער נ"י ק"י

אשת ר' זונדל - ק"ימרת יאקאבאוויטש

הרה"ג שבתי קאהן שליט"א ק"י
בן מו"ה קלמן - חתן מו"ה אהרן אליעזר גרינהוט

יעקב נ"י

מו"ה יואל מייזעלס נ"י ק"י
בן מו"ה שלמה אליעזר - חתן הרב אלימלך שטערן

אשת ר' פנחס לוי - וומס"ב מרת שטיינמעטץ

מו"ה יואל שווארטץ נ"י לעיקוואוד
בן מו"ה חיים שלמה - חתן מו"ה דוב בער טייטלבוים

יוסף מרדכי נ"י

מו"ה חיים אלי' ברוין נ"י לעיקוואוד
בן מו"ה ישעי' מנחם - חתן מו"ה שמשון ריכארד

מו"ה יואל לעפקאוויטש
ב"פ

מו"ה אהרן דוד עסטרייכער נ"י לאנדאן
בן מו"ה פנחס - חתן מו"ה אשר אנשיל זינגער

יששכר אשר נ"י

מו"ה יואל באקאר נ"י לאנדאן
בן מו"ה חיים יוסף - חתן מו"ה משה רייכמאן

�s�s�s�s�s�s�s�s�    וואך נאכט
מו"ה ישכר דוב )בערל( מאסקאוויטש נ"י��s�s�s�s�s�s�s�s   וואך נאכט

    בן הגה"צ אלעזר שליט"א משאץ

133 Gerry #1L בבית מו"ח הגה"צ אב"ד ראזלא שליט"א

בבית מו"ח הגה"צ אב"ד ראזלא שליט"א

והברי"מ למחרתו בביהמ"ד סקולען ב"פ שחרית 10:0010:00

והברי"מ למחרתו בביהמ"ד סקולען ב"פ שחרית 

718-887-1738מו"ה שמשון ב"ר ברוך בנימין דייטש נ"י
ספק ספק 718-887-1738

160 Rutledge #3 בבית מו"ח מו"ה משה דוב שווייד נ"י

בבית מו"ח מו"ה משה דוב שווייד נ"י

והברי"מ למחרתו בביהמ"ד סעליש 104 וואלווארט שחרית  שחרית 8:008:00

והברי"מ למחרתו בביהמ"ד סעליש 

ב"ר לייבוש שוואטץ נ"ימו"ה שלמה זלמן

126 Middleton St. בבית מו"ח מו"ה אברהם מענצער נ"י

בבית מו"ח מו"ה אברהם מענצער נ"י

והברי"מ למחרתו בביהמ"ד צאנז זוועהיל יוניאן סיטי New York Ave. 07087 3400 שחרית  שחרית 8:008:00

והברי"מ למחרתו בביהמ"ד צאנז זוועהיל יוניאן סיטי 

�s�s�s�s�s�s�s�s�    מסיבתמסיבת  תנאיםתנאים   �s�s�s�s�s�s�s�s�
מו"ה אברהם יוסף ראבי נ"י 

בן מו"ה שמואל יצחק - חתן הרב יעקב שמשון האס

מרדכי מענדל נ"י

בן מו"ה יעקב יחזקי' - חתן הרב יעקב קעסטענבויםמו"ה נטע מארקאוויטש נ"י 

באולם פרענקל

הגה"צ שלום יצחק טויבער שליט"א 
בן הגה"צ דומ"ץ באבוב - חתן כ"ק אדמו"ר מספינקא ב"פ

שלמה נ"י

כ"ק אדמו"ר מווינא שליט"א - פלעטבוש 
בן אדמו"ר מווינא זצ"ל - חתן כ"ק אדמו"ר דובר מישרים ספינקא זצ"ל

באולם פרדס משה
�s�s�s�s�s�s�s�s�    חתונותחתונות   �s�s�s�s�s�s�s�s� הופיע ספר אחיזת הלוי על פורים

ע''י הרב הגאון אשר הלוי מאנן שליט'א דומ''ץ בית יעקב נחמי' דקיט''ל - מורטיל 

להשיג אצל חנוית הספרים ואצל המקוואות

ROYAL TONER
צוליב די גרעסערע נאפראגע פארלענגערן מיר

Toner Sale/טינט off 10% די

845.596.5336

קרן 
משה מנחם

לזכר נשמת
דומ"ץ דקיט"למורינו רבי משה מנחם ב"ר משה מנחם זצללה"ה 

 
ור"מ תורת משה
 

מאנטריאלד'סאטמאר 

ליסד מוסדות על טהרת הקודש בכל ארה"ק

מארגן!

אין ארה״ק!רעוואלוציע החינוך הטהור פאר׳ן פריחת 

מנחם״!״קרן רבי משה תבל גרינדן אנ״ש בכל קצוי מיליאנען

בראש המחנה!תלמידים הולכים מאנטריאלער טויזנטער

טהרת הקודש!עפענען על ״נייע מוסדות״ הונדערטער

צענדליגער

קידוש ה׳!ַא היסטָארישער 

דינסטאג - מיטוואך ויקרא718.540.5744

כן ירבה!

א 
מוסד 
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טויש אין 
געזעץ 

פאציענטן צו געבן פאר דאקטוירים פאדערט 
צוטריט 

צו זייערע 
נאטיצן 
איבער‘ן 

פאציענט

אין ציפערן
המספיק אנקעטע 

המספיקגאזעט
נייעס און אנאליזן איבער
 

געזונטהייט און די אגענטור
כסלו תשפ"ב

NOVEMBER '21 •  ISSUE NO. 95 •

א: זייער צופרידן; ב: גאנץ כמעשה; ג: נישט צופרידן. 

צו ענטפערן און פאר די ענטפער פון פאריגן חודש זעט זייט 10אינשורענס פאליסי?צו זענט איר צופרידן מיט אייער העלט 

אינספיראציע
די בעסטע צייט צו מאכען 

איבונגען איז אינדערפרי, איידער 
דיין מח כאפט וואס דא גייט פאר...

העלט אינשורענס

61.3%
37.4%

10.3% 
פריוואטע העלט אינשורענסאמעריקאנער פארמאגן 

העלט אישורענס )מעדיקעיד וכדו'(אמעריקאנער האבן 'פאבליק' 
העלט אינשורענסאמעריקאנער האבן נישט קיין 
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36
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34

צום געזונט

המספיק

פארשידענס

די סמעטענע

מיקראסקאפישע 'אימפלענטס' 
קענען מעגליך היילן 'קרָאונס' און 

אנדערע 'אויטא-אימיון' מחלות

דאקטורים אידענטיפיצירן 
נירן פראבלעמעןבעסטע דיעטע צו פארמיידן 

’מענטעפיורי‘ שפיטאל נעץ עפנט 
מאסיווע מולטי-מיליאן דאלערדיגע 

שפיטאל אין אפסטעיט ניו יארק

"המספיק מעדיקעיר סעלעקט" 
פאר אידיש-רעדנדע ציבורפראגראם ברענגט סערוויסעס 

א טאג פול מיט חיזוק און התעלות 
פון המספיק אוו קינגס קאונטימיטגעלעבט געווארן דורך ארבייטער 

בענעפיטן - טשיקען זופ

גוף און געזונט - ַאסיסע!

המספיק נייעס

קענסער אויף פראבע אין ענגלאנדקען דערשפירן צענדליגע סארטן רעוואלוציאנערע בלוט-טעסט וואס 

געזונטהייט נייעס

געזונטהייט נייעס

 >> זייט 07

די לעכטיגע קינדערפון ספעציעלע חינוך פאר רעוואלוציע אין די וועלט נייער המספיק סקול, 

 >> זייט 02

 >> זייט 33

המספיק נייעס

המספיק אוו ראקלענד קאונטי נייער פראכטפולער 

ברודערהיים אין עירמאנט ניו יארק ווערט באנייט

המספיק שטאבבהשתתפות די עלטערן און מזוזה פארגעקומען חנוכת הבית וקביעות רד. הערליכער מסיבת אויף 81 נארט עירמאנט די ברידערהיים געפונט זיך 

פרייז $1.00
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ניסן תשפ"א לפ"ק

March. '21

Hakiryah

הנהלת הקריה ַאקטיוו אויסצוַארבעטן ּפלענער
פון שּפָאגל-נייע 6 שטָאקיגע "עזרת חולים" געביידע

ּפרַאכטפולע געביידע מיט די גיגַאנטישע גרויסקייט פון 160,000 סקווער פיס, אויף קַאונטי רד. 105 צווישן בעיקערטַאון און שכונת ויואל משה, וועט בע"ה זיין

גרויסע הילף פַאר די טויזנטער צוקונפטיגע תושבים בליעה"ר – בַאזונדערע דריי שטָאק אונטער די געביידע וועט זיין סּפעציעל געווידמעט פאר "ּפַארקינג"

נייע ּפלענער, אין צוגָאב צום אויסברייטערונג ביי בַאזונדערע לָאקַאלן איבער דער שטָאט, צו לינדערן יעצטיגן געברויך

פולסטן טעמּפָאמַארשירט מיט'ן "בנין קליין" בנין ת"ת החדש ביי גיגַאנטישןבוי-ַארבעט

פולן שוואונג ּפייּפליין אין פון מַאסיווער צווייטע פַאזע ַארבעט ביי 
הקריה וואונטשט פאר אלע תושבי קרית יואל והגלילות א כשר'ן און פרייליכן פסח!בשטומ"צ

ביי די פַארעסט \ גַארפיעלד \ סקָאנעמָאנק \ ווען ביורען גַאסןאין צענטער פון שטאטמַאסיווע אויסברייטערונג ּפלענער

3

23

2

13

שידוכים

שידוכים

שידוכים

שידוכים

חתונות

תנאים

)רובינפעלד( מאנסימו"ה יחזקאל יואל ב"ר מרדכי יאקאבאוויטש הי"ו

מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק הי"ו
)קרויס( קרית יואל

)מענדלאוויטש( מאנסימו"ה יוחנן גרין הי"ו

מו"ה פנחס שמעי׳ ב״ר מענדל שווימער הי"ו

)פערלשטיין( וויליאמסבורג

)בוקסבוים( מאנסימו"ה חיים צדוק אייכנשטיין הי"ו

)דייטש( וויליאמסבורגמו"ה יואל משולם הירש הי"ו

מו"ה פסח שמעון גאלד הי"ו
)פערלשטיין( קרית יואל

מו"ה אליעזר ברוך שטיינפעלד הי"ו
)גאלדבערגער( קרית יואל

)גרינבוים( בארא פארקמו"ה דן ישעי׳ אייזדארפער הי"ו

הגה״צ אברהם ישעי׳ אלישיב הי"ו
)קאניעווסקי( קרית יואל

הגה״צ אב״ד סוואליצעשע שליט״א
פייוו-טאונס

הגה״צ אדמו״ר מזידיטשוב-וויזניץ שליט״א

סיגעיט

אייזיק ליפא נ"י

לייבוש נ"י

מענדל נ"י

אליעזר שבתי נ"י

אברהם מענדל משה נ"י

ישי נ"י
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יואל׳ס טעגליכע אויסגאבע קרית 

באולם כינור דוד

באולם פרדס צבי - וומס"ב

באולם קרן ויואל משה
היום יום שמחה! אלע שמחות אויף איין פלאץ! צו מעלדן אייער שמחה רופט: 845-662-6122

   • • •  חתונה  • • •   

מו"ה אהרן דוד רובינשטיין הי"ו   -   החתן איתמר טובי' נ"י   -   מו"ה יוסף שלמה פייערשטיין הי"ו

באולם כינור דוד

   • • •  שידוכים  • • •   

הרה"ג אב"ד סוואליעווע שליט"א  מאנסי

אייזיק ליפא נ"י

הרה"צ אדמו"ר מבורשטין שליט"א  ב"פ

מו"ה יוחנן גרין הי"ו )איליאוויטש( וומ"ס

לייבוש נ"י

מו"ה פנחס שמעי' ב"ר מענדל שווימער הי"ו )פערלשטיין( וומ"ס

מו"ה יחזקאל יאקאבאוויטש הי"ו )רובינפעלד( מאנסי

ישי נ"י

מו"ה אלימלך יוסף פאלאטשעק הי"ו )קרויס( ק"י

• 	
שמחת•אנ"ש•

• 	
מודעות•

• 	
שיעורי•תורה•

• זמנים•	
• 	

קלאסיפיידס•	•ועוד

       

 Dec 24  ‘18 • #1436 • מאנטאג פרשת שמות • ט"ז טבת תשע"ט 

845.662.6122 hayoim@gmail.com

בס"ד

קרית יואל  - היום יום:  845.662.6122 וויליאמסבורג - גוט מארגן:  718.388.7744 ירושלים - מבשר ואומר: 011.972.2581.0342

קומט פארברענגען ביי א גענצליך פרייע פרישטאג

 
אין איינעם וועט איר הערן גאר רייכע אינפארמאציע איבער 

 CommerCial ProPerties From an owners and Bank’s PersPeCtive

 FM Capital :געברענגט דורך
דינסטאג שמות December 25 אין זאל פון קרן ויואל משה 10:00 צופרי

Fmcapitalseminar@gmail.com :פלעצער זענען באגרעניצט רעזיווערט היינט

אדער רופט: 845.377.3638
א פראגראם וואס איר וועט אסאך בעניפטען!

 טיי אווענט "בלייבן א איד"

אין שטוב פון ר' משה וויינבערג - פון 6:00 ביז 12:00 ביינאכט - 4 רוזין רד. 

קומט פאר דיהיינט נאכטנישט פארגעסן

על ישראל הדרתו בעיה"ק ירושלים תובב"אמקרעטשניף שליט"א אשר כ"ק מרן אדמו"ר הננו להודיע לכל תושבי קרית יואל יצ"וברוך הבא בשם השםבעזהשי"ת
יגיע אי"ה היום לעירנו לביקור קצר לטובת 

וישהה בעירנו עד יום ה' בערבמוסדותיו בארה"ק על טהרת הקודש 

להתקשר: 347.464.6436ליתר פרטים וקבלת קהל יכולים בשעה 9:00 בערב אי"האי"ה היום בבית האכסניא מסיבת קבלת פנים תתקיים .Forest rd 296הר"ר משה וואלף אפענהיים הי"והאכסניא בבית ידידנו הרבני הנגיד הרה"ח

געזוכט אכסני'ס פאר "שבת פרשת וארא" אין די געגנט פון אולם עקשטיין, ביטע רופט דאווידאוויטש: 845.248.4755

א שטריימעל קויפט מען ביי "מיללער" - 845-542-8745

א הוט קויפט מען ביי "קרויס" - 845-875-2103

א הוט קויפט מען ביי "קרויס" - 845-875-2103

mפרייטאג פקודי | א' אדר-ב תשפ"בשישי בשבת - ראש חודש a r c h  4  ' 2 2

שידוכיםשידוכים

bekurov.org 845.351.0445
גלאבאלסערוויסעס שידוכים 

 איז אייער פורים מאביל שוין אויסשטאפירט? מיר האבן 

אריינבאקומען א מעכטיגע אויסוואהל פון אלע ערליי ספיקערס. 

באשטעלט וואס פריער ווילאנג די אויסוואהל איז גרויס!

ר''ח אדר אדר מעגא סעיל

845.600.111140A Robert Pitt Dr. MonseyWe deliver to KY

זמן הדלקת הנרות 5:36

 מו"ה יוסף לייב סאנדער הי"ו - וויליאמסבורג
בן מו"ה שלמה זלמן - חתן מו"ה ישראל שלום גאלדבערגער

שמעון נ"י

 מו"ה אליעזר גאלד הי"ו - וויליאמסבורג
בן מו"ה חיים הערש - חתן מו"ה שבתי קאהן

 מו"ה אהרן ראזמאן הי"ו - וויליאמסבורג
בן מו"ה שמואל צבי – חתן מו"ה שמואל יצחק ראזינגער

משה נ"י

 מו"ה חיים לייב טעללער הי"ו - וויליאמסבורג
בן מו"ה יושע – חתן מו"ה יוסף חיים ווייס

 מו"ה משה לאווענשטיין הי"ו - וויליאמסבורג
בן מו"ה יודא נפתלי – חתן מו"ה משולם פייש פעלבערבוים

יעקב נ"י

 מו"ה אליעזר שלום באדאנסקיא הי"ו - מאנסי
בן מו"ה דוד – חתן הרב משה יוסף טעסלער

הולדת הבתשידוכים

מעלדט דא בחינם שידוכים, הולדת 
הבן והבת - רופט: 845.751.1144

מו"ה דוד רעטעק הי"ו

בן מו"ה וואלף הי"ו

חתן מו"ה יחזקאל כהנא הי"ו

מו"ה שמואל לאנדא הי"ו

בן מו"ה הערש לייב הי"ו

חתן מו"ה גרשון מענדל פעלדמאן הי"ו

הולדת הבןשידוכים

מעלדט דא בחינם שידוכים, הולדת 
הבן והבת - רופט: 845.751.1144

מו"ה שמעון בלומענפעלד הי"ו

בן מו"ה אליעזר הי"ו

חתן מו"ה מיכאל דוב פישער הי"ו

גרינדונגהיסטארישע 
משה מנחםקרן רבי 

אין יעדע שטאטמוסדות עטה"ק צו גרינדן "פרישע" 

דינסטאג - מיטוואך ויקרא

718. 540. 5744

טויזנטער אנ"ש בכל קצוי תבל גרינדן "קרן רבי משה מנחם"!

מָאנטריַאלער תלמידים הולכים בראש המחנה! הונדערטער 

הקודש! טהרת  על  עפענען  מוסדות"  "נייע  צענדליגער 

קרן 
משה מנחם

לזכר נשמת
דומ"ץ דקיט"למורינו רבי משה מנחם ב"ר משה מנחם זצללה"ה 

 
ור"מ תורת משה
 

מאנטריאלד'סאטמאר 

ליסד מוסדות על טהרת הקודש בכל ארה"ק

אויב פילט איר אז איר קענט זיין פאסיג פאר דעם.
845.837.5560 ביטע רופט להשכיל אויף: 

עס ווערט יעצט צוזאמגעשטעלט א חבורה ווי מען וועט זיך לערנען

 

~  די מומחיות פון קריאה  ~
עס קען זיין גאר א שיינע פרנסה פאר די ריכטיגע בעל כשרון,

דברי חיים החדש - שמות אנשים ונשים

 אכטונג גבאים פון בתי מדרשים, כוללים, ישיבות און היכלי התורה!

עס איז ב"ה יעצט ערמעגליכט געווארן דורך א חשובע נדבן צו באקומען די נייע 

איבערגעדריקטע ספר "דברי חיים שמות אנשים ונשים" )ב"כ(. טעקסט אריין אייער אדרעס

 
און פרטים פון ביהמ"ד און איר וועט עס באקומען געבינדערנעהייט דעליווערט פריי פון אפצאל

בלויז פאר איין וואך! כל הקודם זכה!

914. 
236. 
0903

718.287.1515 בריוון!קאלעקשען

אונזערע עקספערטן האבן שוין סוקסעס-
פול באקעמפט הונדרעטע קעיסעס פון

Settlements Fighting collectors

Debt management plan

Lower interest

Free credit repair

Summonses

וועמען הָאמיר אויסגעלָאזט?...

לַאנג!איז נאך ליסטע און די 

וויכטיגע                אנווייזונגען

אמת'ע און אויך שמייכל'דיגע הוראות בקודש
נעשה על ידי חכמי ומקובלי צדקת העיר שליט"א, בהסכמת כל נדבני ונצרכי עיר קרית יואל והגלילות יצ"ו   )און אויך

אומוויכטיגע(

די שטאטדי שטאט
"צדקת העיר" קרית יואל והגלילותַאקציע דורך שטָאטישע צדקה קַאסע צענטראלן "מתנות לאביונים סווייפ" תושבי עירינו אין שּפַאנונג צום 

עס קומט שוין פורים אויף דער וועלט

מצות "מתנות לאביונים" ביום הפורים ווערט ערלעדיגט שוין יעצט, דורכ'ן 

 845.777.9991 אריינגעבן א קארטל צו 'סווייפן' און פארטיילן בו ביום  

מעכטיגע 'חלוקה' ביום הפורים וועט פארטיילן הונדערטער טשעק'ס פאר משּפחות עניי עירינו

ת ו ל י ל ג ה ו ל  א ו י ת  י ר " ק ר י ע ת ה ק ד צ ע " ס א ה ק ק ד ר צ ע ש י ט א ט ר ש ע ל א ר ט נ ע ר צ ע ר ד ע ב י ן א ע ג נ ו ל ק י ו ו ט נ ן א ו ן א ט כ י ר א ב

אינערהאלב ריזן "פסח חלוקה""דיסקאונט פראגראם" ווילן זיך אנשליסן אינעם ווענדונג צו געשעפטן וואס "צדקת העיר" מיט אקטועלע 

10פרישע סערוויסעסאויס רַאמען מיט העיר ברייטערט פקדונות" פון צדקת בַארימטער "גמ"ח 

4

18

16

 | פרייטאג פרשת פקודי תשפ"ב  |  1

ד ״ ס ב

פרייטאג פר׳ פקודי#254
Friday Mar. 4 2022א' אדר ב' תשפ״ב

Ads@familyvinkel.com
845.472.6700

זייט 48אמעריקעא מיסיע אין 

טעגליכע זמנים

צאת הכוכבים 7:07
שקיעה 5:54
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אויסגאבעפרויען ק ר י ת   י ו א ל ' ס   ט ע ג ל י כ ע

בס"ד

ד' אדר-ב תשפ"ב  |  March 07 ’22מאנטאג ויקרא

משנכנס אדר מרבין בשמחה

חתונות
מו"ה יואל הכהן קאהן הי"ו

בן מו"ה יוסף שמואל ע''ה – חתן מו"ה טובי' שרייבער

באולם בית רחל פאראדייס אלטר שמעון דוד נ"י

מו"ה משה יצחק הלוי רייזמאן הי"ו

בן מו"ה חיים ע''ה – חתן מו"ה אברהם דוד קארצאג

מו"ה משה שמואל ניימאן הי"ו

בן מו"ה אברהם יושע – חתן מו"ה חיים מאיר סאנדער

 אהרן נ"י
באולם כינור דוד

מו"ה יואל הכהן פריעדמאן הי"ו
בן מו"ה שמואל הכהן – חתן מו"ה אברהם הערש שעהר

מו"ה עמרם נתן הערשקאוויטש הי"ו

בן מו"ה יצחק צבי – חתן מו"ה ישראל יצחק בערנאט

באולם עטרת אברהם - וומ"ס חיים מרדכי נ"י

מו"ה משה שמואל פרענקל הי"ו

בן מו"ה יואל – חתן מו"ה שמואל אהרן צין

שידוכים

Bekurov 845.351.0445
גלאבאלסערוויסעס שידוכים 

Sponsored by:

החתן אהרן צבי נ"י

מו"ה אברהם יושע בינער הי"ו קרית יואל
בן מו"ה חיים משה – חתן מו"ה מנחם דוד וועבער

הכלה אלטא פייגא תחי'

מו"ה שמעון מאיר טירנויער הי"ו קרית יואל
בן מו"ה משה – חתן מו"ה יצחק שווארטץ

יאקאבאוויטש, ק"ישדכן: אשת ר' זונדל 

החתן יעקב אליעזר נ"י

מו"ה יודא ארי' קויפמאן הי"ו וויליאמסבורג
בן מו"ה משה חיים - חתן מו"ה אברהם משה קרויס

הכלה מלכה תחי'
מו"ה שמעון ליבערמאן הי"ו קרית יואל

בן מו"ה הרב נתנאל - חתן מו"ה דוד שווארץ

פריעדמאן, וומ"סשדכן: ר' שמואל בנימין 

החתן אהרן נ"י

מו"ה ישכר בעריש שעהנברוין הי"ו ק"י
בן מו"ה קאפל - חתן הר"ר נח גפן שליט"א

הכלה פערל תחי'
מו"ה ישראל ניימאן הי"ו קרית יואל

בן מו"ה גרשון מענדל - חתן מו"ה אייזיק הערש שפילמאן

החתן דוד נ"י

מו"ה חיים ארי' שווארטץ הי"ו וויליאמסבורג
בן מו"ה יעקב – חתן הרב שלמה זאבעל

הכלה זלאטא תחי'

מו"ה יקותיאל מרדכי פריעדמאן הי"ו ק"י
בן מו"ה ברוך – חתן מו"ה יואל שווארטץ

ר' חיים יודא קרויס, וומ"ס שדכן: 
 
ואשת ר' יונה זאבל, ק"י

החתן יואל שלמה זלמן נ"י
הרב אלעזר קליין שליט"א קרית טאהש

בן הרב נטע – חתן הרב חיים ברוך לייפער

הכלה מלכה דינה תחי'
מו"ה מנחם דוד לאנדא הי"ו וויליאמסבורג

בן הרב יוסף דוב – חתן מו"ה יודא שאול מענדלאוויטש

החתן מרדכי מענדל נ"י

מו"ה אברהם יוסף ראבי הי"ו בארא פארק
בן הרב שמואל יצחק – חתן הרב יעקב שמשון האס

הכלה מלכה תחי'

הרב נתן נטע משה מארקאוויטש שליט"א וומ"ס
בן הרב יעקב יחזקי' – חתן הרב יעקב קעסטענבוים

ראלניצקי, וומ"סשדכן: אשת ר' מיכאל 

החתן נחום מרדכי נ"י
מו"ה יואל שפיטצער הי"ו וויליאמסבורג

בן מו"ה אברהם יושע - חתן מו"ה ישעי' יעקב בירנבוים

הכלה חי' צירל גאלדא תחי'
מו"ה יואל כ"ץ הי"ו וויליאמסבורג

בן מו"ה הערשל - חתן מו"ה זושא רובין

החתן צבי נ"י
מו"ה יואל לאקס הי"ו וויליאמסבורג

בן מו"ה יקותיאל יודא – חתן מו"ה אלעזר מאשקאוויטש

הכלה שרה רחל תחי'
מו"ה יואל לוסטיגמאן הי"ו וויליאמסבורג

בן מו"ה מרדכי – חתן מו"ה שמואל קעסטענבוים

כרמל, וומ"ס שדכן: ר' בנימין חיים 

החתן שמעון נ"י

מו"ה יוסף לייב סאנדער הי"ו וויליאמסבורג

בן מו"ה שלמה זלמן - חתן מו"ה ישראל שלום גאלדבערגער

הכלה רבקה תחי'
מו"ה אליעזר גאלד הי"ו וויליאמסבורג

בן מו"ה חיים הערש - חתן מו"ה שבתי קאהן

החתן אלחנן זאב יוסף נ"י

מו"ה חיים יעקב משה זופניק הי"ו וומ"ס
בן מו"ה יונה – חתן מו"ה חיים צבי קלאגסבאלד

הכלה פריידא תחי'
מו"ה ניסן לעממעל הי"ו טאראנטא

בן מו"ה שמואל – חתן מו"ה שלמה עקשטיין

 שדכן: ר' משה 
דיימאנד, ב"פ

החתן יצחק נ"י

הרה"ג משה יושע מיכלאוויטש שליט"א אבד"ק בראד מאנסי
בן כ"ק אדמו"ר מראדוויל – חתן כ"ק אדמו"ר מנאראל

הכלה שרה תחי'

הרה"ג חיים אלטר ברוך וויעדער שליט"א וומ"ס

בן הגה"צ פנחס, אב"ד לינז – חתן הגה"צ חיים מרדכי יעקב גאטליעב, אבד"ק יגל יעקב מישקאלץ

 שדכן: ר' יוסף 
גרינפעלד, מאנסי

הולדת הבן 
מו"ה נפתלי יודא פריעדמאן הי"ו

בן מו"ה יואל בר''ש הי"ו – חתן הרב שלמה לייב וויינבערגער שליט"א

הולדת הבת 
מו"ה משה הירש הי"ו

בן מו"ה שמואל מאיר הי"ו – חתן מו"ה יצחק מייזעלס הי"ו

מו"ה חיים אלישע גראססמאן הי"ו

בן מו"ה מרדכי יושע הי"ו – חתן מו"ה יחזקאל כהנא ע''ה
זייט מחי' אייער בני בית, טעגליך!  מאכט זיכער אז זי האט דעם "היים".

וועמען הָאמיר אויסגעלָאזט?...

לַאנג!איז נאך ליסטע און די 

וויכטיגע                אנווייזונגען

אמת'ע און אויך שמייכל'דיגע הוראות בקודש
נעשה על ידי חכמי ומקובלי צדקת העיר שליט"א, בהסכמת כל נדבני ונצרכי עיר קרית יואל והגלילות יצ"ו   )און אויך

אומוויכטיגע(

די שטאטדי שטאט
"צדקת העיר" קרית יואל והגלילותַאקציע דורך שטָאטישע צדקה קַאסע צענטראלן "מתנות לאביונים סווייפ" תושבי עירינו אין שּפַאנונג צום 

עס קומט שוין פורים אויף דער וועלט

מצות "מתנות לאביונים" ביום הפורים ווערט ערלעדיגט שוין יעצט, דורכ'ן 

 845.777.9991 אריינגעבן א קארטל צו 'סווייפן' און פארטיילן בו ביום  

מעכטיגע 'חלוקה' ביום הפורים וועט פארטיילן הונדערטער טשעק'ס פאר משּפחות עניי עירינו

ת ו ל י ל ג ה ו ל  א ו י ת  י ר " ק ר י ע ת ה ק ד צ ע " ס א ה ק ק ד ר צ ע ש י ט א ט ר ש ע ל א ר ט נ ע ר צ ע ר ד ע ב י ן א ע ג נ ו ל ק י ו ו ט נ ן א ו ן א ט כ י ר א ב

אינערהאלב ריזן "פסח חלוקה""דיסקאונט פראגראם" ווילן זיך אנשליסן אינעם ווענדונג צו געשעפטן וואס "צדקת העיר" מיט אקטועלע 

10פרישע סערוויסעסאויס רַאמען מיט העיר ברייטערט פקדונות" פון צדקת בַארימטער "גמ"ח 
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Ads@familyvinkel.com
845.472.6700

זייט 48אמעריקעא מיסיע אין 

טעגליכע זמנים

צאת הכוכבים 7:07
שקיעה 5:54
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אויסגאבעפרויען ק ר י ת   י ו א ל ' ס   ט ע ג ל י כ ע

בס"ד

ד' אדר-ב תשפ"ב  |  March 07 ’22מאנטאג ויקרא

משנכנס אדר מרבין בשמחה

חתונות
מו"ה יואל הכהן קאהן הי"ו

בן מו"ה יוסף שמואל ע''ה – חתן מו"ה טובי' שרייבער

באולם בית רחל פאראדייס אלטר שמעון דוד נ"י

מו"ה משה יצחק הלוי רייזמאן הי"ו

בן מו"ה חיים ע''ה – חתן מו"ה אברהם דוד קארצאג

מו"ה משה שמואל ניימאן הי"ו

בן מו"ה אברהם יושע – חתן מו"ה חיים מאיר סאנדער

 אהרן נ"י
באולם כינור דוד

מו"ה יואל הכהן פריעדמאן הי"ו
בן מו"ה שמואל הכהן – חתן מו"ה אברהם הערש שעהר

מו"ה עמרם נתן הערשקאוויטש הי"ו

בן מו"ה יצחק צבי – חתן מו"ה ישראל יצחק בערנאט

באולם עטרת אברהם - וומ"ס חיים מרדכי נ"י

מו"ה משה שמואל פרענקל הי"ו

בן מו"ה יואל – חתן מו"ה שמואל אהרן צין

שידוכים

Bekurov 845.351.0445
גלאבאלסערוויסעס שידוכים 

Sponsored by:

החתן אהרן צבי נ"י

מו"ה אברהם יושע בינער הי"ו קרית יואל
בן מו"ה חיים משה – חתן מו"ה מנחם דוד וועבער

הכלה אלטא פייגא תחי'

מו"ה שמעון מאיר טירנויער הי"ו קרית יואל
בן מו"ה משה – חתן מו"ה יצחק שווארטץ

יאקאבאוויטש, ק"ישדכן: אשת ר' זונדל 

החתן יעקב אליעזר נ"י

מו"ה יודא ארי' קויפמאן הי"ו וויליאמסבורג
בן מו"ה משה חיים - חתן מו"ה אברהם משה קרויס

הכלה מלכה תחי'
מו"ה שמעון ליבערמאן הי"ו קרית יואל

בן מו"ה הרב נתנאל - חתן מו"ה דוד שווארץ

פריעדמאן, וומ"סשדכן: ר' שמואל בנימין 

החתן אהרן נ"י

מו"ה ישכר בעריש שעהנברוין הי"ו ק"י
בן מו"ה קאפל - חתן הר"ר נח גפן שליט"א

הכלה פערל תחי'
מו"ה ישראל ניימאן הי"ו קרית יואל

בן מו"ה גרשון מענדל - חתן מו"ה אייזיק הערש שפילמאן

החתן דוד נ"י

מו"ה חיים ארי' שווארטץ הי"ו וויליאמסבורג
בן מו"ה יעקב – חתן הרב שלמה זאבעל

הכלה זלאטא תחי'

מו"ה יקותיאל מרדכי פריעדמאן הי"ו ק"י
בן מו"ה ברוך – חתן מו"ה יואל שווארטץ

ר' חיים יודא קרויס, וומ"ס שדכן: 
 
ואשת ר' יונה זאבל, ק"י

החתן יואל שלמה זלמן נ"י
הרב אלעזר קליין שליט"א קרית טאהש

בן הרב נטע – חתן הרב חיים ברוך לייפער

הכלה מלכה דינה תחי'
מו"ה מנחם דוד לאנדא הי"ו וויליאמסבורג

בן הרב יוסף דוב – חתן מו"ה יודא שאול מענדלאוויטש

החתן מרדכי מענדל נ"י

מו"ה אברהם יוסף ראבי הי"ו בארא פארק
בן הרב שמואל יצחק – חתן הרב יעקב שמשון האס

הכלה מלכה תחי'

הרב נתן נטע משה מארקאוויטש שליט"א וומ"ס
בן הרב יעקב יחזקי' – חתן הרב יעקב קעסטענבוים

ראלניצקי, וומ"סשדכן: אשת ר' מיכאל 

החתן נחום מרדכי נ"י
מו"ה יואל שפיטצער הי"ו וויליאמסבורג

בן מו"ה אברהם יושע - חתן מו"ה ישעי' יעקב בירנבוים

הכלה חי' צירל גאלדא תחי'
מו"ה יואל כ"ץ הי"ו וויליאמסבורג

בן מו"ה הערשל - חתן מו"ה זושא רובין

החתן צבי נ"י
מו"ה יואל לאקס הי"ו וויליאמסבורג

בן מו"ה יקותיאל יודא – חתן מו"ה אלעזר מאשקאוויטש

הכלה שרה רחל תחי'
מו"ה יואל לוסטיגמאן הי"ו וויליאמסבורג

בן מו"ה מרדכי – חתן מו"ה שמואל קעסטענבוים

כרמל, וומ"ס שדכן: ר' בנימין חיים 

החתן שמעון נ"י

מו"ה יוסף לייב סאנדער הי"ו וויליאמסבורג

בן מו"ה שלמה זלמן - חתן מו"ה ישראל שלום גאלדבערגער

הכלה רבקה תחי'
מו"ה אליעזר גאלד הי"ו וויליאמסבורג

בן מו"ה חיים הערש - חתן מו"ה שבתי קאהן

החתן אלחנן זאב יוסף נ"י

מו"ה חיים יעקב משה זופניק הי"ו וומ"ס
בן מו"ה יונה – חתן מו"ה חיים צבי קלאגסבאלד

הכלה פריידא תחי'
מו"ה ניסן לעממעל הי"ו טאראנטא

בן מו"ה שמואל – חתן מו"ה שלמה עקשטיין

 שדכן: ר' משה 
דיימאנד, ב"פ

החתן יצחק נ"י

הרה"ג משה יושע מיכלאוויטש שליט"א אבד"ק בראד מאנסי
בן כ"ק אדמו"ר מראדוויל – חתן כ"ק אדמו"ר מנאראל

הכלה שרה תחי'

הרה"ג חיים אלטר ברוך וויעדער שליט"א וומ"ס

בן הגה"צ פנחס, אב"ד לינז – חתן הגה"צ חיים מרדכי יעקב גאטליעב, אבד"ק יגל יעקב מישקאלץ

 שדכן: ר' יוסף 
גרינפעלד, מאנסי

הולדת הבן 
מו"ה נפתלי יודא פריעדמאן הי"ו

בן מו"ה יואל בר''ש הי"ו – חתן הרב שלמה לייב וויינבערגער שליט"א

הולדת הבת 
מו"ה משה הירש הי"ו

בן מו"ה שמואל מאיר הי"ו – חתן מו"ה יצחק מייזעלס הי"ו

מו"ה חיים אלישע גראססמאן הי"ו

בן מו"ה מרדכי יושע הי"ו – חתן מו"ה יחזקאל כהנא ע''ה
זייט מחי' אייער בני בית, טעגליך!  מאכט זיכער אז זי האט דעם "היים".

ֵאלוּּּּ . .
ָוֵאלוּּּּ . .
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נפתלי הירצקא לאנדא | הערש אלימלך ניעדערמאן

845-388-1155 
info@looprealtyinc.com 

52 Bakertown Rd. Suit #419

Residential   |   Commercial   |   Sales   |   Rentals

אינדעראינדער

K J   W E E K L Y

'פאלם טרי והגלילות''פאלם טרי והגלילות'

K J  W E E K L Y

קרית יואלקרית יואל

היסטָארישער כינוס ״ויקהל משה״ וועט 
צונויפברענגען 3 דורות תלמידי הגה״צ 

דומ״ץ סאטמאר מאנטרעאל זצ״ל
דעם מוצאי שבת ויקהל-שקלים אין גיגַאנטישער ״טינעק סקווער״

אינדעראינדער

K J   W E E K L Y

בילדערבילדער
To book your stay call:   

845.999. VILLA (8452)     
www.guestay.com

 reservations@guestay.com

Accommodating all - anytime:
 SUITES &

LARGE VILLAS  
MID-WEEK & 
WEEKENDS

SIMCHAS  OR  
VACATIONS

REACH US AT: 845.774.6495
SERVICE@AWRWINDOWS.COM

  24 Hour Towing          Car Rental         Auto Body Repair

אין פאל פון אן 
עקסידענט ח"ו, 
רופט גלייך:

845-782-2426

 783.68638
4
5

Berry's Landscaping
We Grow Satisfaction

845.204.8138
berryslandscaping@gmail.com

& health food

845.783.8711
 21 Hayes Ct. 

we carry all major brands

פרייעבס"ד

רי ע ו ו לי ע
פלאמבינג - עלעקטריק ד

די נומער פאר אלע
אייערע שמחות!

782.134084
5

טרַאנסּפָארטַאציע רוטס אינפָארמאציע
#9 דערנאך דרוקט #1  845.782.1340

הערליכע זון–אונטערגאנג ווַארפט די לעצטע שטראלן איבער די שטאט. ווערט געזען הערליכע זון–אונטערגאנג ווַארפט די לעצטע שטראלן איבער די שטאט. ווערט געזען 33 פון די שטאטישע חתונה–זַאלן. פון די שטאטישע חתונה–זַאלן.

דרַאמַאטישע הכרזה אין כולל  ּפרָאקלַאמירט
דרַאסטישע 2–פַאכיגע "תמיכה העכערונג"

דירעקטע רעזולטאט פון העכערונג אין צאל "מחזיקי תורה" תושבי קרית יואל רבתי וועלכע לערנען 
תורה בשותפות אינערהאלב דעם "תורתי" קַאמּפיין יעצט אינעם תקופת "יובל העשרים"

זייט 74

אלייןאליין

תושבי קרית יואל רבתי גרייטן זיך ָאּפצורעכטן "דעם רבי'נס
ַאּפיעל" דעם שבת שקלים פַאר "ממלכת תורה ויראה" בארה"ק

די גרעסטע צענטראלע תורה-נעץ מיט 11 מוסדות-ָאּפטיילונגען פאר אלע היימישע קהלות אין ארה"ק
זייט 32

דעם
אפיעלרבינ'ס

- שבת שקלים - 
למען ממלכת התורה מוסדות

תורה ויראה בארה”ק 

זייט 24

 יהדות ניו יאָרק וועט אין 2 פייערדיגע טעג ״דינסטאָג 
 און מיטוואָך פקודי״ בויען עתיד פון מאסיווע נייע הערליכע 

תורה–פעסטונגען ״כולל דרך החיים - אוהל אלטא פיגא״

שטָאטישע צדקה–קַאסע "צדקת העיר" 
מיט צענטרַאלער מתנות לאביונים 

סווייּפ" ַאקציע לטובת עניי העיר       

"הכרת הטוב" ָאווענט פאר הערָאאישע 
ווַאלונטירן פון "חברה הצלה קרית יואל"  

קומענדיגן זונטָאג אין "בית רחל ּפַארַאדייס"       

גרויסארטיגן  ביי  זיך  פרייען  הונדערטער 
מעמד "הכנסת ספר תורה" אין ביהמ"ד שע"י 

כולל ערב שבת העולמי
זייט 12

אין  איינגעשּפַאנט  רבתי  יואל  קרית 
לטובת  מיסיע  "וועלטעב"  לעבנסוויכטיגע 

חולי ישראל אין די שּפיטעלער
זייט 40

זייט 14

 אנ"ש קוקן אַרויס אויף גאָר דערהויבענעם 
שבת–שקלים בראשות כבוד הגה"צ מורינו שליט"א

התאספות ליל שבת" פאר'ן גַאנצן ציבור אין היכל בית המדרש הגדול
זייט 13

זייט 69 זייט 12

נייע וועכנטליכע קַאלום:
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לוח המודעות: 
א מודעה ערשיינט איבער אייגענארטיגע חבורה אין ליכט פון די וועלטליכע געשעענישן וואס 
מען האט מייסד געווען זיך אונטערצונעמען מיט א קבלה נישט צו ליינען קיין שום צייטונגען 
איבער סיי וועלכע מלחמה נייעס. און אויך נישט הערן קיין שום נייעס אויף סיי וועלכע האטליין. 

זיך איינצושרייבן רופט 917-635-3818 און לאזט א מעסעדזש.

באלעבאסטע: 
ס'איז דא א אנגענומענע קאנצעפט, אז געלינקטע זענען קלוגער, ס'איז זייער פארשפרייט און 
איינגעגעסן, אבער צו דאס איז אמת איז א שאלה פאר זיך. דאס איז אמאל זיכער אז שכל ליגט 
נישט אין די הענט.. דאס אז די צוויי שרייבן מיט אנדערע הענט קען נישט האבן קיין שום ווירקונג 
אויף די שכל, צוליב וואס די שכל ליגט אין קאפ. אינפארמאציע גענומען פון אזויפיל ווי איבער 
20 טויזנט מענטשן איז גענומען געווארן אין באטראכט, וואס האט געברענגט צום אויספיר אז די 

קאנצעפט האט נישט קיין שטאנדהאפטיגע באזיץ.

קהל'ס בלעטל: 
מצות דעליווערט צו אייך אהיים, פאר $25 דעליווערי אפצאל. באקומט אייערע מצות 'דעליווערט 

אומזיסט' מיטן באשטעלן אייער ארדער בעפאר זונטאג פ' צו. 845-783-2590

קרית יואל זשורנאל: 
אין א מערקווירדיגע נאטיץ וועט צוגעצייכנט א וואונדערליכער פאקט, אז במשך די גאנצע "הכרת 
נישט אריינגעקומען  זיך געצויגן אריבער דריי שטונדען, איז  וואס האט  הטוב" הצלה אווענט, 
אפילו איין איינציגער הצלה-קאל! די צוגעגרייטע טיעמ'ס וואס מען האט אראפגעברענגט קיין 
קרית יואל צו שטיין גרייט על כל צרה שלא תבוא. זענען בחסדי השם געשטאנען אן א שטאך 

ארבעט.

היום יום: 
איז שוין טאקע פרילינג? האט זיך דער עולם געפרעגט. בפרט אז היינט איז נאך ווארימער, ווען די 
טעמפעראטור איז ערווארטעט ארויפצוגיין כמעט צו זיבעציג! דער ענטפער איז אז: נאכנישט... 
עס קען קומען א טאג אדער צוויי ווארימערע טעג, אבער עס איז נאכנישט דא גענוג ווארימקייט 

אין די אטמאספערע אז עס זאל אנהאלטן צו לאנג..

המספיק גאזעט: 
ווילט איר זיין בשמחה? זייט פרייליך..!

יעזורו: 
אינעם וועכנטליכן קאלום "איבער א גלעזל קאווע": א דרייווער וואס ארבעט געטריי, און איז 
פאקוסירט אויף זיין ארבעט קען מאכן שיין געלט. זיין א דרייווער פאר קאר סערוויס העלפט א 
מענטש זיך אויפבויען אסאך געזונטע סקילס וואס קומט צוניץ אינעם גאנצן לעבן; סיי עס לערנט 
אויס צו האבן א געזונטן סדר היום, און עס לערנט אויס דעם מענטש ווי אזוי צו האנדלען מיט 
קאסטומערס, נאך וואס ער דארף זיך פארשטיין מיט גאר אסאך מענטשן טאג טעגליך. פונעם 
קאלום "קרעדיט טישל": "אין א וועלט פון סייבער אטאקעס און אידענטיטעט שווינדלערייען 
איז זייער וויכטיג צו זיכער מאכן ווען מען לייגט אריין געלט אין א 'אינוועסטמענט' אקאונט, אז 
דאס זאל זיין געמאכט מיט א אינשורענס בראוקערידזש פירמע וועלכע שטעלט צו זיכערהייט 

אין פאל פון א גניבה".

שאפ ענד סעיוו: 
שאפ ענד סעיוו מעלדט איבער אויסברייטערונג מיט פרישע אויפנאמע פאר פארברייטערטע 
שטאב מיטגלידער אינעם טיעם מיט טרעינינג און עטליכע פאזיציעס אוועיליבעל. -845-774

5252

אייגענארטיגע קאלירפולער 
אריינבליק אינעם הויפן 
פובליקאציעס וועלכע 
ערשיינט רעגלמעסיג 

איבער עיר רבתי קרית יואל

נייע 
וועכנטליכער 

קאלום

ֵאלוּּּּ . .  ָוֵאלוּּּּ . .
ציטאטן • אויסצוגן • אבזערוואציעס • קרישקעלעך אויסשניטן • נאטיצן
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קרית יואל וואכנשריפט: 
אונטערן סעריע 'פון נאצישן יאמערטאל': "דייטשע סאלדאטן האבן מיט א סאדיזום אפגעשטעלט 
אידן אין גאס, און האבן זיי געשוירן אויף האלב: א האלבע בארד, א האלבע וואנצע, א האלבע פאה 
א.א.וו. די געשוירענע האבן זיך ארומגעוויקלט שאלן אזוי פארבינדן די אפגעשוירענע טיילן. א 
פאלאק וועלכע איז געשטאנען און הארציג געלאכט, הנאה האבנדיג דעם פון עסק ווי אזוי מען 
איז מסדר א 'אידישע מאשקע'. האט ביי איין פונקט געלאכט צו הילכיג וואס האט ארויסגערופן 
פארדרוס ביי א דייטשן סאלדאט, וועלכער האט זיך אנגערופן: "וואס לאכסטו פון דעם יודע? אים 
האט מען געשוירן א בארד, א פאה, א ברעם, א וואנצע - וועט עס אים צוריקוואקסן.. אבער ביי 
דיר, האט מען צוגענומען דיין לאנד! דיין לאנד וועט דיר שוין קיינמאל נישט צוריקוואקסן". ימח 

שמם וזכרם

דבר יום ביומו: 
איינער האט איבערגעלאזט א טווין קערידזש זונטאג ויקהל ביי די הכנסת ספר תורה פון כולל ערב 

שבת. עס ליגט פארנט פון 5 קוויקוועי

היים: 
צו פרירן קליינע פארציעס זופ. לייגט אריין די פארציעס אין האט-קאפס און לייגט עס אזוי אריין 
פאר א טאג אין פריזער. נאכדעם שיילט אראפ די פאום פון די האט-קאפ און לייגט אריין די 
פארפרויענע זופ אין זיפ-לאק בעגס. יעצט האט איר באקוועמע קלענערע פארציעס אויפצולאזן 

די פונקטליכע מאס לויט אייער סערווינג. איינס אדער צוויי פארציעס. מיט אפעטיט!

בלומינגראוו בלעטל: 
להחזיר עטרה ליושנה. מען דארף זייער נזהר זיין צו האלטן בכבוד'דיג די עלטערן און ח"ו נישט 
מצער זיין. כיבוד אב ואם האטליין: 845-777-8822. צו מנדב זיין און שטיצן דעם גאר וויכטיגן 

פראיעקט רופט דעם נדבות סיסטעם: 646-860-9985

קרית יואל היימשטאט: 
זאנע.  מלחמה  אוקריינע  פון  פליטים  אקצעפטירן  צו  טויערן  אירע  עפענט  סטעיט  יארק  ניו 
גאווערנער מורפי פון ניו דזשערסי: "פאריאר זענען מיר געווען שטאלץ צו דינען אלס גאסטגעבער 
פון די אפגאנער אליאירטע פליטים און זייערע פאמיליעס. אצינד וועלן מיר זיין שטאלץ צו טאן 
אונזער טייל און אויפנעמען אוקריינישע מענער, פרויען און קינדער וועלכע זענען אנטלאפן פון 

זייערע הייזער אין שאטן פון רוסלאנד'ס ברוטאלע און אומלעגיטימע אינוואזיע"

פאמיליע ווינקל: 
איבער 'ענקזייעטי' ברענגט א ליינער צו די ווערטער פון רבי אביגדור מיללער זצ"ל. "אויף דער 
פראגע וואס א מענטש זאל טון ווען ער ליידט פון דעפרעסיע און טרויער. וויל איך אייך זאגן 
איין זאך וואס איך ווייס פון ערפארונג. אסאך מאל ליידן בחורים אין ישיבה פון א צושטערונג אין 
זייער נערווען סיסטעם. דאס קומט צוליב מאנגל אין שלאף. אין די דארמעטארי'ס קען מען נישט 
גיין שלאפן צייטליך, אפילו ער גייט אריין אין בעט, קומט א צווייטער שפעטער און לאזט נישט 
שלאפן. די זעלבע איז מיט פרויען וואס האבן בעבי'ס. זיי מוזן זיכערמאכן צו שלאפן. אן געהעריג 

שלאפן ווערט צופארן די נערווען סיסטעם.

בלומינגראוו שטימע: 
בלומינגראוו  שטאט  אייער  ווייל":  א  אויף  גאסט  "א  אפטיילונג.  בריוו  קאסטן''  ''שטימע  אין 
ַאלע דריי מעלות "אהבת הבורא, אהבת התורה, אהבת  ַאזוי שטַארק אויס מיט די  זיך  צייכנט 
ישראל'' אויף ַא שטַארקן פַארנעם, איבערהויּפט דאס אהבת ישראל, דאס גַאסט פריינטליכקייט 
פון בלומינגראווער אידן, אפילו דָאס זיך גריסן "גוט שבת" אין די גַאסן מיט ַא פריינטליכקייט פאר 

יעדן דורכגייער, מען זעט ַאז די שטָאט הָאט עּפעס ַא בַאזונדערע סייעתא דשמיא. 

די תפלות שב"ק הָאב איך געדאווענט אין ישיבת וויזניץ, בצל כ"ק אדמו"ר מוויזניץ שליט"א, 
בתי  די  אין  און  גַאסן  די  אויף  דרייען  צו  זיך  אויסגעקומען  גענוג  איז  שבת  דעם  במשך  ָאבער 
מדרשים פון בלומינגראוו, ס'איז ממש ַא מחי' נפשות צו זען ווי עס בליעט אן עיר מלאה חכמים 
וסופרים, ַאזויפיל חסידי'שע אינגעלייט פון ַאלע יָארגענג און פון ַאלע סָארטן. מען לערנט, מען 
דאווענט, מען הַאלט זיך באחדות, אפילו אויף די שטיינער אין בלומינגראוו שּפירט מען דעם 

קדושת ונועם השבת.

דער אוצר: 
"א באזוך אין היכל נגינה": יעדע איינציגע ניגון ברענגט ארויף אנדערע געפיל אין דיין הארץ. 
איינס ברענגט שמחה, איינס טרויער, א צווייטע גאווה, יאוש, דערהויבנקייט א.א.וו. עס מוז בכלל 
זיין א  נישט זיין א שנעלע ניגון דאס זאל ארויפברענגן פרייליכקייט ביי די צוהערער, עס קען 
שטאטע הארציגע ניגון וואס ברענגט שמחה, און פון די אנדערע זייט קען זיין א שנעלע ניגון וואס 

ברענגט גאר א געפיל פון מרה שחורה.

אין רוסלאנד איידער מען פלעגט ארויסגיין אין מלחמה פלעגט זיין די שטייגער אז ס'איז געגאנגען 
וואס ברענגט ארויף געפילן פון רשעות, שלעכטיגקייט, גאווה, כדי  ניגון פאר די סאלדאטן  א 
ארויסצונעמען פון זייער הארץ פחד און צומישעניש, אויך נאפאליענ'ס מיליטער האט געהאט א 

ספעציעלע מארש ניגון. 

דער הייליגער צדיק רבי אייזיקל קאלובער זי"ע פלעגט נעמען לידער פון גויים און פארפאסן 
דערמיט ניגונים פאר השי"ת ער האט ארויסגענומען דערפון נאר די הייליגע חלק. פארשטייט 
זיך אבער אז די ניגונים וואס די גויים האבן היינט געפינט זיך נישט קיין ברעקל קדושה, דען רוב 
מאל איז עס קיין ניגון בכלל... לכבוד חודש אדר לאמיר בלויז הערן ה-ערליכע סארט ניגונים צו 

קענען טון עבודת השם.

קרית יואל קאמיונעטי: 
יאר  וואלפיש קען אנקומען צו א מאסיוון לענג פון 50 פיס. רוב צייט פון  גרויע  ריזיגער  דער 
זיך ביים אויבערשטן טייל פונעם וועלט, אין די אייז קאלטע אלאסקא און אין די  זיי  געפונען 
רוסישע סיביר. זיי זענען אבער נישט קאלט, וויבאלד דער באשעפער האט זיי אנגעפילט מיט 

'בלאבער' וואס איז א גאר דיקע שיכט פון פעטנס און קען אנקומען צו 8 אינטשעס דיק!

שאפער'ס גייד: 
"סילי פוטי" איז ארגינעל פרובירט געווארן פאר'ן פענטעגאן באנוץ אלס א סינטעטישע גומי, 
'קרעיאלע' קאמפעני אפגעקויפט און דאס  אבער ס'איז נישט געלונגען האט עס דעריבער די 
פארוואנדלט אין א שפילצייג... )הערה: וואלט גראדע יעצט גאנץ גוט צוניצגעקומען האבנדיג אין 

די פענטעגאן ארסענאל א 'סילי פוטין' אלס וואפן קעגן רוסלאנד...(

מאמרי התחזקות: 
קיין געהעריגע  נישט  געווענליכע פילטער קאמפעניס האבן דערווייל  די  בין א דעזיינער.  איך 
מהלך פאר דיזיינער'ס. אבער זינט איך האב מיר אנגעהויבן באנוצן מיט 'נעטפרי' פילטער - וואס 
איר האט געברענגט אין אייער גליון - זענען זאכן ממש א מחי'. דער נעטפרי סיסטעם ארבעט 
אז יעדע בילד ווערט פארדעם דורכגעקוקט דורך א שטאב טרענירטע גויים. און אזוי ווי אסאך 
דיזיינערס באנוצן זיך מיטן נעטפרי סיסטעם זענען כמעט אלע אויסגעהאלטענע בילדער שוין 

געווארן דורכגעקוקט און זענען אפען צו קענען ארבעטן דערמיט.

וועכנטליכע "קאמפוס" טיפ'ס 
איז פוטין אן אכטער..? די וואך האבן מיר א שמועס איבער מר. "אכטער" הי"ו. זיך אביסל נענטער 
די 9 פערסיאנאלעטי טיפס. דער אכטער  #8 צווישן  פון  די פערזענליכקייט  צו באקענען מיט 
ווערט באצייכנט אז 'דער טשעלענזשער'. דער אכטער. ער איז דער גיבור, דער שטערקסטער 
אינגל אין חדר.. דער אנפירער. ער האט א שטארקע דראנג צו שטיין בראש. יעדער זאל אים 

נאכגיין. דאס ערגסטע ביי אים איז צו צייגן אלס א שוואכלינג און צו זיין נכנע אונטער אנדערע.

די שטאט: 
צדקת העיר פומפלעט צווישן די פילע אנווייזונגען פאר פרחי גבאי צדקה: "נישט בעטן געלט פון 
א געלט גייער, אין אורח מכניס אורח, ואין מערבין שמחה בשמחה"... א געלט גייער איז אויך 
מחוייב מיט מתנות לאבניונים. מען קען דאס יוצא זיין דורך שטיצן עניי עירינו וגללותינו... ווען 
איינער האלט ח"ו אונמיטן ברעכן )נכנס יין יצא סוד וד"ל( נעם גארנישט פון אים, ווייל א געניט 
אויג פארשטייט אז דאס וואס ער טיילט יעצט 'שמעקט נישט גוט'... נישט בעטן געלט פון א 
ווייל ס'איז יענעם שווער אפצוזאגן צוויי  וואס האלט אונמיטן רעדן אויפן טעלעפאן,  מענטש 

מענטשן אויפאמאל...

ליינער וועלכע טוען אויפפאסן אינטערסאנטע אויסצוגן וואס איז אייגענארטיג, 
און קען זיין אינפארמאטיוו פאר די טויזנטער וואכנשריפט ליינער, קענען דאס 

אריינשיקן צו: EV@KYWeekly.com אדער קען מען לאזן א מעסעדזש אויף
845-774-6234#6  וואס וועט גענומען ווערן אין באטראכט ביים אויסקלויבן די 

מערסט פאסיגע ציטאטן צו פובליצירט ווערן אין דעם רייכן 'אלו ואלו' קאלום.
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דער עת רצון ביום הפורים
עס הָאט דערציילט הרב החסיד המפורסם ר' יעקב )יעקל( 
שווַארץ ז"ל, ַאז אין שטָאט סַאטמַאר איז געווען ָאנגענומען 
צווישן די חסידים, ַאז ביום הפורים ביים משתה היין איז דער 
מערסטער מסוגל'דיגער זמן צו פועל'ן ַא ישועה ביים רבי'ן 
בַאפרייט צו ווערן פון מיליטער. פיל בחורים און יונגעלייט 
זיך געדַארפט שטעלן צום מיליטער פלעגן  וועלכע הָאבן 
ַארויפגיין אויפ'ן טיש, און דַאן זיך מזכיר געווען ביים רבי'ן 

פַאר ַא ישועה.
פילע  די  צווישן  טיש  ביים  תרצ"ז  פורים  געדענק  איך 
אידן וועלכע זענען ַארויפגעגַאנגען אויפ'ן טיש צו פועל'ן ַא 
ישועה, איז געווען ַא בחור ווָאס הָאט זיך אויך מזכיר געווען 
בַאפרייט צו ווערן, דער רבי הָאט געגעבן ַא קוק אויף אים 
און אים געזָאגט בלשון קדשו: "אויב מען ווַאשט ָאּפ דעם 

שטערן פון חטאת נעורים וועט מען געהָאלפן ווערן...".
בייגעוואוינט  איך  הָאב  זַאך  אינטערעסַאנטע  ַאן  נָאך 
יענעם פורים ביים סעודת משתה היין: אינמיטן טיש איז 
זצ"ל,  לייכטַאג  אלי'  ר'  הגה"צ  דיין  דער  ַאריינגעקומען 
רבי  דער  אים  הָאט  ַאריינגעקומען  איז  ער  ווי–נָאר  און 
רבי  מיר  "גלייבט  הלשון:  בזה  געזָאגט  און  ַארומגענומען 
אלי', מיום עמדי על דעתי הָאב איך נישט מסיח דעת געווען 

קיין איין רגע פונעם בַאשעפער".

"מיר ברויכן דָא נישט 
ַאזעלכע אורחים"

לעצטע  די  ביי  ַאז  דערציילט,  ז"ל  יעקל  ר'  הָאט  אויך 
פורים אינדערהיים שנת תש"ד — עס איז דַאן געווען ממש 
געציילטע טעג איידער דער דייטש איז ַאריינגעקומען קיין 
אונגַארן — איז די ַאטמָאספערע געווען זייער ָאנגעצויגן, 
ַאן  אין  ווי  געשוועבט  מען  הָאט  טיש  רבי'נס  ביים  ָאבער 

ַאנדערע וועלט, עס איז געווען גָאר ַא געהויבענער מצב.
דער רבי הָאט מקיים געווען דעם לבסומי בפוריא ַאזוי 
פייערדיגע  געזָאגט  דַאן  הָאט  רבי  דער  יָאר,  יעדעס  ווי 
דיבורים ַא לענגערע צייט, ביי וועלכע מען הָאט געקענט 
זען ווי דער רבי פַארַארבעט ַאן עבודה און בעט פַאר'ן כלל 
ישראל להעביר את רוע הגזירה. בתוך הדברים הָאט דער 
'א"ר  ע"ב(  כ"ג  דף  מציעא  )בבא  גמרא  די  ערווענט  רבי 
דמשני  רבנן  עבידי  מילי  תלת  בהני  שמואל  אמר  יהודה 
במלייהו: במסכת, בפוריא, באושּפיזא'. ווען דער רבי הָאט 
ערקלערט די ווערטער פון די גמרא 'באושּפיזא', ווָאס דָאס 
בעל– דער  הָאט  וויַאזוי  עמיצן  מ'פרעגט  אויב  ַאז  מיינט, 
אכסניא אים אויפגענומען און איינקווַארטירט, דַארף מען 
נישט  זיך  זָאל  גַאנצן אמת, כדי עס  נישט ענטפערן דעם 
ָאנקלעבן אויף דעם בעל–אכסניא ַאסַאך אומגעוואונטשענע 

צעפייערט  רבי  דער  זיך  הָאט  שם(,  בפירש"י  )עי'  געסט 
און געזָאגט בלשון קדשו: "מיר ברויכן נישט דָא ַאזעלכע 
אורחים! זיי זָאלן דָא נישט ַאריינקומען!". — מיינענדיג די 

דייטשן ימ"ש.
אינמיטן די דברי תורה איז ַאנטשטַאנען ַא שטיקל טומל 
קדשו:  בלשון  אויסגערופן  רבי  דער  הָאט  עולם,  צווישן 
"הערטס אויס מיינע ווערטער, עס וועט ענק זיין ַא טובה".

די מורא'דיגע סצענע ביים 
רבי'ן ביום הפורים

הרה"ח ר' יוסף צבי הכהן רָאזענבערג ז"ל הָאט דערציילט, 
ַאז דעם ערשטן יו"ט ווָאס ער הָאט זוכה געווען מיטצולעבן 
במחיצת קדשו פון רבי'ן זי"ע ַאלס רב אין סַאטמַאר, איז 
געווען פורים שנת תרצ"ד, וועלכעס איז געווען די ערשטע 
טעג זייט דער רבי הָאט זיך דָארט בַאזעצט, איבערנעמענדיג 

דָארט דעם כסא הרבנות.
עס איז איבריג צו שילדערן וויַאזוי עס הָאט אויסגעזען די 
געהויבענע ימי הפורים ביים רבי'ן זי"ע, ווָאס איז שטענדיג 
איין שטיק שמחה  מיט  ועד צאתו  ַאדורכגעגַאנגען מבואו 
ווערן פון יעדן  ווָאס קען נישט פַארגעסן  און התרוממות, 
קדשו  במחיצת  טָאג  דעם  בייגעוואוינט  ַאמָאל  הָאט  ווָאס 

שים
והימים האלו נזכרים ונע

די הייליגע עבודה פון
מרן רבינו הקדוש זי"ע

פורים ביי דער

סעודת משתה היין 

בלשון חסידים

ב תשפ" צו  -  רא פרשת ויק   לוח הזמנים לעיר קרית יואל בס"ד   
Day 

Month

צאת  
הכוכבים  

ר"ת

שקיעת  
החמה 

הדלקת  
הנרות 

פלג  
המנחה  

מג"א

מנחה  
קטנה  
מג"א

סוף זמן  
מוסף  
מג"א

מנחה  
גדולה 
מג"א

חצות  
היום 

סוף זמן  
תפלה  
גר"א

סוף זמן  
תפלה  
מג"א

סוף זמן  
ק"ש 
מג"א

הנץ  
החמה 

עלות  
השחר  פרשיות ימים טובים  יום לחודש  יום

Mar. 10 7:10 5:58 5:42 4:14 12:43 12:07 10:10 9:46 8:35 6:17 5:05 ז אדר ב  חמישי  .Marויקרא  11 7:11 5:59 5:44 5:43 4:15 12:43 12:07 10:09 9:45 8:34 6:15 5:03 ח אדר ב  ששי

Mar. 12 7:13 6:00 5:44 4:15 1:18 12:43 12:06 10:08 9:44 8:34 6:13 5:01 שבת פרשת זכור  אדר ב ט  שבת 

רוקט די זייגער מיט א שעה שפעטער )דעילייט סעיווינגס טיים( מען    
Mar. 13 8:14 7:01 6:45 5:16 1:42 1:06 11:08 10:44 9:33 7:12 6:00 אדר ב י  ראשון

צו

Mar. 14 8:15 7:02 6:46 5:16 1:42 1:06 11:07 10:43 9:32 7:10 5:58 אדר ב יא  שני

Mar. 15 8:16 7:03 6:46 5:17 1:42 1:06 11:06 10:42 9:31 7:08 5:56 אדר ב יב   שלישי

Mar. 16 8:17 7:05 6:47 5:17 1:42 1:05 11:05 10:41 9:30 7:07 5:55 תענית אסתר  אדר ב יג  רביעי 

Mar. 17 8:18 7:06 6:48 5:18 1:42 1:05 11:05 10:41 9:29 7:05 5:53 פורים  אדר ב יד  חמישי 

Mar. 18 8:19 7:07 6:52 6:49 5:19 1:42 1:05 11:04 10:40 9:28 7:03 5:51 שושן פורים  אדר ב טו  ששי

Mar. 19 8:20 7:08 6:50 5:19 2:17 1:41 1:04 11:03 10:39 9:27 7:02 5:50 הפסקה שבת  אדר ב טז  שבת 

מינוט 57מינוט  |  פלג המנחה לשיטת הגר"א מוקדם   42מינוט  |  מנחה קטנה לשיטת הגר"א מוקדם   12מינוט  |  סוז"מ מוסף לשיטת הגר"א מוקדם  6מינוט  |  מנחה גדולה לשיטת הגר"א מוקדם   36זמן קרי"ש לשיטת הגר"א מאוחר סוף 

KJLIACH@GMAIL.COMצו באקומען די לוח שיקט אן אימעיל צו  לע"נ הרה"ח ר' יצחק מאיר ב"ר משה ע"ה )שפירא(
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פון רבי'ן זי"ע.
אומפַארגעסליכן  איין  דערציילט  יוסף  ר'  הָאט 
איבערלעבעניש פון ַא יו"ט פורים ביים רבי'ן אין סַאטמַאר, 

עדות  ַאן  געווען  איז  ער  נָאר  וועלכע  צו 
דערצו:

דעם  אינמיטן  געווען  איז  דָאס 
הָאט  רבי  דער  ווָאס  טיש  געהויבענעם 
לפנות  אויפדערנַאכט  פורים  געּפרַאוועט 
ַאז  זעענדיג  בקודש  משמשים  די  ערב. 
ַאזש  מבושם  שטַארק  גָאר  איז  רבי  דער 
ער הָאט ָאנגעהויבן נישט גוט צו שּפירן, 
הָאבן זיי ַארויפגעטרָאגן דעם רבי'ן לביתו 

נאוה קודש.
ביים רבי'ן אין שטוב הָאט מען קיינעם 
איינצעלנע  אויסער  ַאריינגעלָאזט  נישט 
מקורבים, ווי הגה"ח ר' לייבעלע ּפַאשקעס 
טַארנער  הערש  יעקב  ר'  הגה"ח  מיט  ז"ל 
פייבוש  ר'  הרה"ח  גבאי  דער  און  ז"ל, 
אשכנזי ז"ל. ביים טיר פון ַאריינגַאנג צום 
פעסט– געשטַאנען  זענען  דירה  רבי'נס 

קיינעם  הָאבן  ווָאס  יונגעלייט  געבויעטע 
נישט ַאריינגעלָאזט אינעווייניג.

יעבור  בַאשלָאסן,  ָאבער  הָאט  יוסף  ר' 
אינעווייניג  ַאריינגיין  מוז  ער  מה,  עלי 
מָאמענטן  געהויבענע  די  מיטצוהַאלטן 
געשטעלט  זיך  הָאט  ער  רבי'ן!  מיט'ן 
ער  ביז  ברייט  דער  און  לענג  דער  אויף 
ַאריינצורייסן  זיך  געווען  מצליח  הָאט 

אינעווייניג ביים רבי'ן אין שטוב.
איז  עס  ַאז  דערציילן  יוסף  ר'  פלעגט 
די מורא'דיגע  ַארויס  נישט  קיינמָאל  אים 
דער  ווי  זעענדיג  אויגן,  די  פון  סצענע 
זינגט  און  קַאנַאּפע,  זיין  אויף  זיצט  רבי 
פַאר זיך די בַאקַאנטע ניגון פונעם הייליגן 
ווערטער:  די  )אויף  זי"ע  רב  קַאלובער 
גלות גלות ווי גרויס ביסטו(, פַארגיסנדיג 
טיף  הָאט  ווָאס  טרערן,  טייכן  דערביי 

דורכגענומען דורך און דורך.
ַאריינגעקומען  די רביצין ע"ה איז דַאן 
צום רבי'ן, און גע'טענה'ט, ַאז יעדעס יָאר 
זָאגט דער רבי צו ַאז ער וועט שוין מער 
נישט טרינקען ַאזויפיל, ווייל דָאס שַאדט 
אים צום געזונט, און גיב ַא קוק יעצט — 
ווי דער  זי גע'טענה'ט צום רבי'ן —  הָאט 
רבי שּפירט זיך ווייטער נישט גוט פונעם 

טרינקען.
ווען דער רבי הָאט געהערט איר טענה, 
יָאמערליכן  ַא  אין  אויסגעשָאסן  ער  הָאט 
געווָארפן,  ממש  זיך  און  געוויין, 
דעם  מיט  איז  ווָאס  "און  אויסשרייענדיג: 
ווָאס יעדן טָאג זָאג איך צו פַאר'ן הייליגן 
און  טון,  וועל תשובה  איך  ַאז  בַאשעפער 

קוק ווי ַאזוי איך זע ליידער אויס...".
ווי דער רבי הָאט ַארויסגעזָאגט ָאט די 
הטהור,  לבו  מנהמת  ווערטער  פָארכטיגע 
ַאלע  אויף  פחד  מין  ַאזַא  געפַאלן  איז 
ע"ה  רביצין  די  ַאז  ווייט  ַאזוי  ָאנוועזנדע, 
פַאר  פון צימער  ַארויסגעלָאפן  איז פשוט 
יעדן  אויף  געפַאלן  דַאן  איז  עס  פחד. 
שווער  איז  ווָאס  אלוקים'  'חרדת  ַאזַא 

ַארָאּפצולייגן מיט טרוקענע ווערטער. 
לייבעלע  רבי  חסיד,  געהויבענער  דער 
מסביר  שּפעטער  הָאט  ז"ל,  ּפַאשקעס 
ווערטער,  געווען די כוונה פונעם רבי'נס 
אויסגעטייטשט  הָאט  ער  ווָאס  דעם  לויט 
ווָאס  בחינה  זעלבע  די  ַאז  קבלה,  עפ"י 
געשעט מיט יעדע נשמה אינעם טָאג פון 
פון  נתעלה  ווערט  ער  ַאז  יָארצייט,  זיין 
איין עולם צו ַאן העכערן עולם, די זעלבע 

בחינה געשעט מיט די צדיקים בחיים חיותם אינעם טָאג פון 
פורים, ַאז זייערע מדריגות ווערן דעמָאלט נתעלה, ַאזוי ווי 

פון איין עולם צו ַאן העכערן עולם. 

דער  וויבַאלד  ערקלערט:  ווייטער  לייבעלע  ר'  הָאט 
ַאסַאך  מיט  טָאג  היינטיגן  אינעם  נתעלה  דָאך  ווערט  רבי 

צווישן 1-3 פרעמישלאן
1 אניפאלי

4 טשערנאביל
רוזין קארנער קראקא
צווישן 3-5 מעזיבוזש

3 צפת
4 פאקש ]אינדרויסן[

3 ראדאמסק
1 קארלסבורג
9 קארלסבורג

27 קארלסבורג
אשת חיל
17 חברון

20 ראוונא
4 טעטש
3 סאסוב
9 סאסוב
2 קארלין
1 קאריץ

155 עיקערס
3 לעמבערג

11 לעמבערג
3 קראלי

48 סאטמאר
35 סאטמאר
23 סאטמאר
9 סאטמאר

6 סיגוט
עיקערס קארנער ישראל זופניק

6 געציל בערגער
20 געציל בערגער
28 געציל בערגער

קערעסטיר
4 כהנא

18 ישראל זופניק
24 ישראל זופניק

18 פראנקפורט
8 האמבורג

2 פראנקפורט-האמבורג
25 דינוב
15 דינוב

4 לייפניק
3 טברי'

6 יואל קליין
8 פראג

20 פראג
17 מירון
9 מירון

5 סטראפקוב
11 קוויקוועי
1 קוויקוועי
4 זלאטשוב

4 סטרעליסק
23 ד.א. וויעדער
15 ד.א. וויעדער

10-12 ד.א. וויעדער
9 קאזניץ

27 סקאנעמאנק
12 זענטא

8 קארטער
6 ווען ביורען

15 ווען ביורען
27 ווען ביורען

6 מרדכי שעהר
3 ליפא פריעדמאן

2 ליזענסק
17 ליזענסק

5 סקאנעמאנק
3 גארליץ
4 פילמאר

14 פילמאר
19 פילמאר
11 טעילאר

11:00 ערשטע	מאל		

3:30 צווייטע	מאל		

11:00 ערשטע	מאל		

3:30 צווייטע	מאל		

וואס	וועלן	
ארומפארן	איבער	די	
גאנצע	שטאט	ביום	
 הפורים	צו	קענען	
מקיים	זיין	מצות	
"מתנות	לאביונים"	
פאר	אנשים	ונשים	
זקנים	ונערים:

24	שעה	אטאמאטישע	קרעדיט	קארד	סיסטעם	845.777.9991

סדר 
הפושקע 
טראקס

]פָארזעצונג אויף זייט 64[
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העכערע מדריגות, דערפַאר קוקט זיך דער רבי ָאן מיט ַא 
אין  איצטיגע מדריגות  ביז  זיינע  אויף  מורא'דיגע שפלות 

עבודת ה'.

אדם ניכר בכוסו
הגה"ח רבי חיים ברים זצ"ל הָאט דערציילט:

יונגערהייט נָאענט צו זיין חתונה, הָאט ער געוואוינט אין 
דער בית ישראל געגנט אין ירושלים, בשכנות צום רבי'ן 
זי"ע וועלכער הָאט אין יענער תקופה געוואוינט אין ארץ 
ישראל. איז ער פיל מָאל ַארויף זען די הייליגע עבודה און 

הערן די תפילות.
פורים ביי דער בייטָאג סעודה הָאט דער רבי געטרונקען 

ַאזוי איז  ווי ער הָאט געטרונקען,  וויין, און לויט  ַאזויפיל 
און  ברכות  זיינע  פון  איכות  און  כמות  די  געשטיגן  אויך 

המלצות פַאר אידן.
די ַארומיגע ביים טיש זענען נשתומם געווָארן פון דער 
אין  השגה  דער  צו  געקומען  זענען  זיי  ווייל  נורא,  מחזה 
דברי חז"ל )עירובין סה.( בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו, 
זיין  פון  ַאביסל  געווָארן  נתגלה  איז  פונעם טרינקען  וכו', 
פנימיות, און ווָאס מען הָאט געזען אויף אים שטענדיג איז 
נָאר געווען ַא משהו פון ווָאס עס איז באמת געווען ביי אים 

אינעווייניג.

יותר מלימודו
דער רבי זי"ע הָאט געזָאגט ַאמָאל ביי ַא סעודת משתה 
היין אין דער שטָאט סַאטמַאר: יונגערהייט הָאב איך ַאסַאך 

ַאז  ז"ל שרייבט,  ווייל דער רמ"א  פורים,  אום  געטרונקען 
צחות  בדרך  ָאבער  מלימודו",  "יותר  טרינקען  דַארף  מען 
ווי  ַאז מען דַארף טרינקען מער  כוונה,  זָאגן די  קען מען 
תורה  לערנען  צו  געוואוינט  איז  מען  ווָאס  שיעור  דעם 
יעדן טָאג. אין יענע צייטן הָאב איך געלערנט מיט גרויס 
זיין  זָאל  ַאזויפיל, עס  התמדה, הָאב איך געמוזט טרינקען 
מער ווי מיינע לימודים, ָאבער יעצט — הָאט זיך דער רבי 
צעזיפצט — דַארף איך שוין נישט ַאזוי פיל טרינקען, עס 

זָאל איבערשטייגן מיין לערנען...
איז טַאקע  פורים  און  וויין  פון טרינקען  די עבודה  און 
געווען ביים רבי'ן זי"ע ַאן עבודה נפלאה מיט מסירות נפש.
ַאמָאל הָאט זיך דער רבי אויסגעדריקט אויף זיך: "ווען 
איך בין געווען יונג, הָאב איך ַאזויפיל געטרונקען פורים, 

ַאז איך הָאב עס געשּפירט ַא לַאנגע צייט שּפעטער".

געשטעלט ַא שומר
דער רבי זי"ע זי"ע פלעגט טרינקען וויין ביי דער סעודת 
די  אפילו  הכוכבים,  צאת  פון  זמן  ביז'ן  נָאר  היין,  משתה 

סעודה הָאט זיך געענדיגט לַאנג נָאך דעם.
אין  שומר  ַא  געשטעלט  זי"ע  רבי  דער  הָאט  איינמָאל 
דער שטָאט סַאטמַאר, ער זָאל אויף אים ַאכטונג געבן, ער 
זָאל נישט טרינקען נָאכ'ן זמן פון צאת הכוכבים, און אפילו 
אויב ער וועט בעטן נָאך ַא כוס וויין, זָאל מען אים נישט 

געבן בשום אופן.
בשעת דער רבי זי"ע הָאט געשטעלט דעם שומר הָאט זיין 
רבי'ן,  ז"ל געפרעגט דעם  לייבעלע ּפַאשקעס  רבי  תלמיד 
"די הלכה איז דָאך, ַאז ביי קדשים הָאט די נַאכט ַא שייכות 
מיט'ן פריערדיגן טָאג, ווָאלטן מיר דָאך געדַארפט אויך אין 

פורים, אין ַאזַא הייליגן טָאג, טרינקען אויך ביינַאכט?"
ָאבער דער רבי הָאט נישט געטרונקען ביינַאכט.

]פָארזעצונג פון זייט 63[

שים
והימים האלו נזכרים ונע

די הייליגע עבודה פון
מרן רבינו הקדוש זי"ע

פורים ביי דער

סעודת משתה היין 

בלשון חסידים

יראוך עם שמש
בזה הננו מודיעים אשר בעהשי״ת מתקיים 

מנין
ותיקין

יום ביומו קבוע מידי 

בחדר בית שמעון 
שע"י ביהמ"ד הגדול

והן ידוע בשער בת רבים גודל הענין
 והסגולה להתפלל ותיקין

זריזים מקדימים למצוות
ואשרי למי שזוכה להצטרף לקבוע תפלתו,

וכל הקבוע מקום לתפלתו אלקי אברהם בעזרו!

הנהלת הקהלה

דאמר רבי יוחנן ותיקין )פירוש 
ענוים  אנשים   - ותיקין  ט:  דף  רש״י 
ומחבבין מצוה( היו גומרים אותה 
הנץ  עם  שמע(  קריאת  )את 
גאולה  שיסמוך  כדי  החמה, 
לתפלה ונמצא מתפלל ביום"

)מסכת ברכות, כ"ו, ע"א(

רבי יוסי בן אליקים מעיד בשם 
דבירושלים,  קדישא  קהלא 
לתפלה  גאולה  הסומך  כל 
על  דקאי  הסומך,  כל  ד״ה  )ובתוס׳ 
המתפללים בותיקין( אינו נזוק כל 
פעם  ברונא,  רב  כולו.  היום 
לתפילה,  גאולה  סמך  אחת 
כל  מפומיה  חוכא  פסק  ולא 

אותו היום
)מסכת ברכות, ט׳, ע"ב(

Garfiled Road, Monroe, NY 10950    •    T. 845.783.5688  F. 845.783.5699 5נתייסדה ע״י מרן רבינו הקוה״ט זי״ע  •  בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר של יט״א

קהל יטב לב.

סאטמאר
קרית יואל

CONG. YETEV LEV

SATMAR
KIRYAS JOEL בעלי

שמחה!
וויכטיגע 
מיטטיילונג 
פאר 

בעת איר מאכט חתונה אייער קינד, מאכט 
זיכער אז אייער שמחה ווערט געזעהן דורך 

אייערע גוטע פריינט און באקאנטע

קענט איר זיין רואיג אז דאס 
וועט געזען ווערן דורך אלע 

תושבי קרית יואל רבתי

כדי דאס צו ערמעגליכן פאר יעדן בעל שמחה, האבן מיר 
איינגעשטעלט דעם ספעציעלן סייז חתונה איינלאדונגען 

פאר א צוגענגליכן פרייז פון $100

ווען איר אדווערטייזט אייער חתונה 
איינלאדענונג אין

“קרית יואל 
וואכנשריפט”

בס”ד

Ads@kyweekly.com :שיקט עס אריין צייטליך אויף אימעיל
פאר סיי וועלכע פראגע רופט אריין אין אפיס: 845.774.6234

 ביטע, לאזט דאס נישט 
אויף די לעצטע מינוט!
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ניצוצי אור ביי די סעודת משתה היין פורים שנת תשי"ב

קַאמינקער רב זי"ע'ס 
ווערטלעך זענען 

געווען בלויז קדושה
פורים שנת תשי"ב ביי די סעודת משתה 
היין הָאט דער ּפַאיער רב זצ'ל נָאכגעזָאגט 
פון  צחות  בדרך  ווערטל  ַא  רבי'ן  פַארן 
ַאז  זי"ע,  שלום  ר'  הרה"ק  רב  קַאמינקער 
ער הָאט געזָאגט ַאז תשעה באב דַארף מען 
מער זיין בשמחה ווי פורים. ווייל מה-דָאך 
פורים ווען מען ליינט בלויז צוויי פסוקים 
מען  און  ניגון,  איכה  מיטן  מגילה  די  אין 
איז ַאזוי בשמחה, איז דָאך תשעה באב ווען 
דָאזיגן  דעם  מיט  איכה  גַאנץ  ליינט  מען 

ניגון, דַארף מען זיכער זיין בשמחה...
געהערט  עס  הָאט  זי"ע  רבי  דער  ווען 
הָאט ער דערפון זייער הנאה געהַאט, און 
הָאט זיך ָאנגערופן: ווייסטו פַארווָאס דעם 
ַאזַא  הָאבן  ווערטלעך  רב'ס  קַאמינקער 
טעם? ווייל זיי זענען מלא קדושה וטהרה.

יָאר  ַאכט  מיט  ַאז  מערקווירדיג 
שּפעטער שנת תש"ך הָאט דער רבי זי"ע 
אויך געזָאגט ַאן ענליך לשון ביים פורים 
ווערטלעך.  רב'ס  קַאמניקער  אויפן  טיש 
ע"ה  טירנויער  דוד  אלי'  ר'  הרה"ח  ווען 
הָאט איבערגעזָאגט פַארן רבי'ן ַא ווערטל 
פון קַאמינקער רב וועלכער הָאט געזָאגט 
זיין גבאי'ן ביים טיש בשעת יענער הָאט 
געטיילט שיריים פון ַא גַאנז, הָאט ער אים 
תהלים  אין  פסוק  דעם  אויסגעטייטשט 
לאיש  אחרית  כי  ישר  וראה  תם  "שמור 
שלום". "שמור תם" — היט ָאּפ דעם גַאנז 
— "וראה ישר" — זע צו טיילן גלייך פַאר 
יעדן — "כי אחרית לאיש שלום" — ביים 
סוף זע לָאז איבער אויך פַאר שלום. )זיין 

הייליגן נָאמען(.
הָאט  געהערט  עס  הָאט  רבי  דער  ווען 
קַאמינקער  הייליגער  דער  רעַאגירט:  ער 
בלויז  געווען  זענען  ווערטלעך  זיינע  רב, 

קדושה, וועגן דעם הָאט עס ַא חן. 

פַארווָאס שטייט 
נישט אין די מגילה 

דָאס ווָארט "ישראל"?
פלא,  ַא  געזָאגט:  הָאט  זי"ע  רבי  דער 
אין די גַאנצע מגילה ווערן אידן ָאנגערופן 
די  אין  און  "יהודים",  נָאמען  מיטן  בלויז 
נישט  קיינמָאל  ווערט  מגילה  גַאנצע 

ערווענט דער נָאמען "ישראל"?
רוח  ַא  בַאהַאלטן  ליגט  דעם  אין  נָאר 
הקודש. ווייל אויב עס ווָאלט אין די מגילה 
"ישראל",  ווָארט  דָאס  געשטַאנען  יָא 
ַאז  אויסטייטשן  געקענט  ח"ו  מען  ווָאלט 
היינטיגע  די  אויף  אויך  ַארויף  גייט  עס 
געגעבן  נָאמען  ַא  הָאבן  וועלכע  רשעים 
זיך  רופן  זיי  און  "ישראל",  מדינה  זייער 
זיי  אויף  ווָאלט  מען  און  "ישראל",  בשם 
אויסגעטייטשט אויך די מלחמה ווָאס אידן 
הָאבן דעמָאלט געפירט מיט די עמלקים. 

די  אין  ואסתר  מרדכי  הָאבן  דערפַאר 
מגילה  די  אין  אידן  די  ָאנגערופן  מגילה 

"יהודים", ווייל נָאר "כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי". 
להוציא מלבן של צדוקים, פון די היינטיגע "ישראל".

כה
פסק הל

ט"א

שלי
מהרבנים הגאונים 

מ'וועט קענען 
 פערזענליך 

שיקן מיט די 
קינדער מתנות 
לאביונים ביום 
הפורים ביי די 

צדקת 
העיר 

פושקע 
טראקס
וואס וועט ארום 
פארן אין גאנצן 

שטאט

ווי אויך ביי די 

אינסטאלירטע
פושקעס

 איבער די גאסן
פון שטאט

 אלע

 פרויען
 זענען מחויב מיט 
מתנות לאביונים

ווי אויך זאל מען מחנך זיין די 

קינדער
 צו געבן מתנות 

לאביונים

24 שעה אטאמאטישע קרעדיט קארד סיסטעם 845.777.9991
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מכלל דעד השתא ידע
אויך הָאט דער רבי זי"ע דעמָאלט געזָאגט אין ַא שמועס 
פַאר די תורה, חז"ל זָאגן: "מחייב אדם לבסומי בפוריא עד 
דלא ידע". איז דָאך "מכלל דעד השתא ידע" — זעט אויס 
ַאז ביז איצט הָאט מען יָא געוואוסט — נָאר איצט ווייסט 
מען נישט. היינט ָאבער איז מען ַא גַאנץ יָאר אין די בחינה 
פון "דלא ידע", ווייל היינטיגע צייטן איז בכלל נישטָא די 

בחינה פון דעת ביי מענטשן... 

דָאס איז די כוונה אין דעם ווָאס חז"ל זָאגן: "אין בן דוד 
זמן  ַאזַא  אין  קומען  וועט  משיח  הדעת",  בהיסח  אלא  בא 
ווָאס דער גַאנצער ענין פון דעת וועט זיין ַאוועקגערוקט 
פון אונז, אין די צייטן ווען עס איז אינגַאנצן נישטָא קיין 

ריכטיגן דעת.

השראת השכינה דורך 
טרינקען וויין 

דער רבי זצ"ל הָאט געטייטשט דעם מאמר הגמרא "חייב 

אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך 
ַאזַא הויכער  ַאז מען דַארף קומען אום פורים צו  מרדכי", 
צירופי  לויטער  איז  מגילה  גַאנצע  די  ַאז  זען,  און  השגה 
שמות הקדושים, אפילו דָארט וואו עס רעדט פון המנ'ען. 
— וכידוע, ַאז די ראשי תיבות פון יבא המלך והמן היום איז 

דער צירוף שם הוי' ב"ה.
איז  הקדושה  תורה  די  איידער  ַאז  שרייבן,  קדמונים  די 
געגעבן געווָארן פַאר אידישע קינדער איז געווען די תורה 
נָאר צירופי אותיות און שמות הקדושים. די זעלבע זַאך איז 
איז  פורים  נס  דעם  פַאר  אסתר,  מגילת  מיט  געווען  אויך 
דָאך ַאלעס געווען נָאר צירופי אותיות און שמות הקדושים.
ַא קלָארע ראי' צו דעם איז, ווייל ווי בַאקַאנט זענען די 
דער  דָאך  איז  ה'יום  ו'המן  ה'מלך  י'בוא  פון  תיבות  ראשי 
שם הוי' ב"ה, טָא וויַאזוי קומט דער שם הוי' אויפ'ן נָאמען 
פון דעם רשע המן? נָאר ווָאס דען, קודם איז נישט געווען 
נישט קיין מרדכי און נישט קיין המן, נָאר ַאלעס איז געווען 

צירופי שמות הקדושים.
דער ישמח משה זי"ע זָאגט, ַאז דָאס ווָאס מיר לערנען 
נישט  טָאר  שיכור  ַא  ַאז  הקדושה  תורה  די  פון  ַארויס 
פסק'ענען, דָאס איז נָאר ביי הוראות איסור והיתר. ַאנדערש 
ָאבער ביי דיני ממונות וואו מען דַארף דערצו הָאבן השראת 
השכינה, איז יָא בעסער אויב מען טרינקט ַאביסל פריער, 
ווייל דורך דעם וועט דער דיין קענען בעסער ַארויף קומען 

אויף די קלָארקייט פון די זַאך.
גמרא  די  ווָאס  פַארשטענדליך  גוט  שוין  איז  דעם  מיט 
זָאגט "חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן 
לברוך מרדכי", ווייל דורכ'ן טרינקען וויין וועט מען קענען 
צוקומען צו די השראת השכינה, און ַא קלָארקייט פון די 
ווערטער פון די מגילה, און דעמָאלט וועט מען זעהן ַאז עס 
איז נישטָא נישט קיין "ברוך מרדכי און נישט קיין ארור 

ú

בס״ד

 ְלַקיֵּם
 ֵאת

ְיֵמי 
ַהֻפּוִרים 
ָהֵאֶלּה

 שמחים אנו להודיע בשער בת רבים
 אשר לימי האורה שאנו עומדים עלה בידינו לסדר

 הכנה
לימי הפורים

ע"י הרב הגאון הנודע בשערים מלהיב לבבות ישראל 

 רבי                              שליט"א

 מגיד מישרים בקהלתינו הקדושה

 בשעה 9:15 בערב

 ויה"ר שנזכה להמשיך שפע קודש ושמחה דקדושה לכל השנה,
 ונזכה למחיית עמלק במהרה בביאת גוא"צ בב"א

 הנהלת התאחדות אברכים

 בגודל קדושת הימים ועוד

ֶלּה ִנְזָכִּרים ְוַנֲעִשׂים ְבָּכל ּדֹור ָודֹור
ִּמים ָהֵא

ְוַהָי

לייבוש דייטש

 ביום ג' צו הבעל"ט

 בביהמ"ד הגדול

 דרשת חיזוק
והתעוררות

חדרי בית שמעון-טאלטשאווא

לעשות אותם ימי משתה ושמחה

הלכותהלכות  
פוריםפורים

 על ידי הרב הגאון

 רבי שבתי קאהן שליט"א
מו"ץ בקהלתינו הק'

 ביום ב' פרשת צו הבעל"ט
 בשעה  2:20 אחצ"ה

 בבית המדרש הגדול
חדר טאלטשווא

ויה"ר שימים אלו יושפע לנו שפע רב וכל טוב, אמן.

הנהלת התאחדות אברכים

 שמחים אנו להודיע שיתקיים בעז"ה

שיעור כללי

קריאת המגילה -  משלוח מנות -  מתנות לאביונים -  סעודת היום
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שים
והימים האלו נזכרים ונע

די הייליגע עבודה פון
מרן רבינו הקדוש זי"ע

פורים ביי דער

סעודת משתה היין 

בלשון חסידים
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המן", נָאר ַאלעס איז צירופי שמות הקדושים.

דעם זעלבן רצון מתפלל 
זיין אויף "ברוך מרדכי" און 

אויף "ארור המן"
"ברוך  זיין  וועט  עס  ַאז  דָאס 
עס  ַאז  מיר,  ווילן  דָאס  מרדכי", 
כבוד  דער  ווערן  נתגלה  זָאל 
בימינו  במהרה  אונז  אויף  שמים 
זָאל נתרומם ווערן דער  און עס 
ָאבער  וישראל.  התורה  קרן 
שוין  לכאורה  וועט  דעמָאלט 
פַאר אונז נישט שטערן אויב עס 
וועט נָאך עקזיסטירן דער "ארור 
דעמָאלט  ווייל  נישט,  צי  המן" 
בַאוואוסט  זיין  שוין  דָאך  וועט 
הייליגקייט  און  גרויסקייט  די 
פון "ברוך מרדכי". ממילא וועט 
המן נישט קענען אונז וויי טָאן. 
בורא  פונעם  רצון  דער  ָאבער 
כל עולמים איז דָאך ַאז עס זָאל 
אויך זיין דער "ארור המן", ווייל 
השי"ת הָאט דָאך געשוואוירן ַאז 
זיין נָאמען וועט נישט זיין גַאנץ 
זיין  נישט  וועט  זיין שטוהל  און 
ווערן אויס- וועט  גַאנץ ביז עס 

געמעקט דער זכר פון עמלק.
קומט דָאך אויס, ַאז עס דָא ַא 
צוויי  די  צווישן  חילוק  גרויסער 
דָאך  איז  אונז  ביי  ווייל  ענינים. 
נישט אייניג די תפלה פון "ארור 
דער  נָאר  איז  דָאס  ווָאס  המן", 
רצון פון השי"ת, צו די תפלה פון 
"ברוך מרדכי" ווָאס דָאס איז אויך 
אונזער רצון. דָאס איז דער פשט 
פון די גמרא: "חייב אדם לבסומי 
דורך  ידע",  דלא  עד  בפוריא 
טרינקען  וועט  מען  ווָאס  דעם 
מען  וועט  וויין  גלעזלעך  ַאּפָאר 
ַאז  מדריגה,  דעם  צו  צוקומען 
שום  קיין  וויסן  נישט  זָאל  מען 
"ארור  פון  כוונה  די  אין  חילוק 
ַאז  המן" צו "ברוך מרדכי", נָאר 
ער  ווָאס  רצון  זעלבן  דעם  מיט 
איז מתפלל אויף "ברוך מרדכי" 
זָאל מען אויך מתפלל זיין אויף 
זענען  ביידע  ווייל  המן",  "ארור 

דער רצון הבורא ית"ש.

דורך די מדה 
פון שמחה 

וועט נישט זיין 
קיין חילוק 

צווישן "ארור 
המן" ביז "ברוך 

מרדכי"
הָאט  המן  ַאז  זָאגט  גמרא  די 
זיי  ַאז  אידן  אויף  געווען  גוזר 

זָאלן נישט עוסק זיין אין תורה ומצות ומעשים טובים. דורך 
צו  עבירות  די  איבערגעדרייט  דָאך  ווערן  מאהבה  תשובה 
זכיות. עס שטייט אין קדושת לוי ַאז דורך שמחה איז מען 

זוכה צו טָאן תשובה מאהבה.
לבסומי  אדם  "חייב  גמרא  די  אין  פשט  דער  איז  דָאס 
בפוריא" ביז ווען ַאז דורכ'ן טרינקען וועט נתעורר ווערן 
ַא איד די מדה פון שמחה, און דורך שמחה טוט מען  ביי 
קיין  זיין  נישט  שוין  וועט  דעמָאלט  און  מאהבה,  תשובה 

די  געווען  גורם  הָאט  ווָאס  המן"  "ארור  צווישן  חילוק 
עבירות, צו "ברוך מרדכי" ווָאס ער הָאט מזכה געווען די 
ווערן  ווייל דורך תשובה מאהבה  אידן מיט קיום המצוות. 
איבערגעדרייט די עבירות ווָאס המן הָאט גורם געווען, און 
עס ווערט דָאך דערפון, זכיות, און עס קוקט אויס ַאזוי ווי 
מצות ווָאס אידן הָאבן געטָאן דורך דעם ווָאס מרדכי הצדיק 

הָאט גורם געווען.
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 מיט גרויס פרייד טוען מיר מעלדן פאר 

 אלע תושבי עירינו הי"ו 

אז דאס יאר וועלן מיר בע"ה אויסטיילן פאר ווער עס איז אנגעשטרענגט 

 מיט די הוצאות יו"ט פסח הבעל"ט 

 א טשעק  

  דיסקאונט 20% פון
 אויף די מצות  

 קויפט פאר אייער געברויכן וואס איר 
 

  די טשעקס קען מען אויפפיקן ביי די צענטראלע אפיס

15 Van Buren dr.#013 

845.751.0233 

 נאכמיטאג 5מיטאג ביז  12פון זונטאג ביז דאנערשטאג 

 12:30ביז  11ערש"ק פון 

 

 בברכת חג כשר ושמח 

 הנהלת צדקת העיר קרית יואל והגלילות 

 מודעה משמחת 

עקסטער אריין רופן און מען  נ.ב. דאס איז אויסער די קיופאנס וואס מען קען 
 וועט עס באקומען אויף די פאסט 
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)שלוס פון פריער(

משיב חכמים אחור
עס הָאט דערציילט הרב החסיד ר' אהרן 
ער  איז  תרח"ץ  יָאר  אין  ַאז  ז"ל,  ּפָאללַאק 
רבי'ן  פונעם  טיש  ַא  ביי  געווען  ָאנוועזנד 
זי"ע, וואו עס זענען געזעסן דער הוניַאדער 
ובתוכם  זיינע קינדער,  ַאלע  זצ"ל מיט  רב 
מרן  רב  ירושלימ'ער  שּפעטערדיגער  דער 
הגה"ק הרמ"א זצ"ל, און ווי אויך ַא געוויסער 
בוקָאווינער  פון  געקומען  איז  ווָאס  רבי 

געגנט.
די  צווישן  געווען  איז  רבי  יענער 

פריער  יָאר  ַא  מיט  הָאבן  וועלכער  רבנים 
בַאקַאנטער  דער  ביי  בַאטייליגט  זיך 
אין  פָארגעקומען  איז  ווָאס  הגדולה  כנסי' 
אגודה.  די  דורך  ָאּפגעהַאלטן  מַאריענבַאד, 
די  הָאבן  געלעגנהייט  יענער  ביי  און 
אים  זצ"ל  רב  הוניַאדער  פונעם  קינדער 
דָארט  ַאלץ  הָאט  מען  ווָאס  אויסגעפרעגט 
ער  ווי  ַאזוי  ָאבער  כנסי',  די  ביי  גערעדט 
זיך  ער  הָאט  רבי'ן  נעבן  געזעסן  דָאך  איז 
ַאז  ָאּפגעענטפערט  זיי  און  ַארויסגעדרייט 
זיין  ּפונקטליך.  נישט  שוין  געדענקט  ער 
זון, ַא בחור'ל, וועלכער הָאט נישט געכַאּפט 
פון  ַארויס  זיך פשוט  זיין טַאטע דרייט  ַאז 
"דערמַאנען"  צו  ָאנגעהויבן  הָאט  ענטפערן 
הָאט  ַאליין  ער  ַאלץ  ווָאס  טַאטן  זיין  פַאר 

ַאלץ  מ'הָאט  ווָאס  איבערגעזָאגט  אים 
גערעדט ביי די כנסיה. צווישן ַאנדערן, הָאט 
ער ַארויפגעברענגט דעם דיון ווָאס מ'הָאט 
דָארט דן געווען צי מ'זָאל אייננעמען גַאנץ 

ארץ ישראל ָאדער נָאר ַא חלק.
דָאס  הָאט  בחור'ל  דער  ווי–נָאר 
איבערגעפרעגט  רבי  דער  הָאט  דערמַאנט, 
טַאקע  מ'הָאט  צי  רבי'ן,  יענעם  פון 
הַאלב– ַאזוי  ער  הָאט  דעם?  פון  גערעדט 
אויך  מ'הָאט  ַאז  געענטפערט  שעמעוודיג 
הָאט  טיש.  אויפ'ן  ַארויפגעברענגט  דָאס 
נָאך  וועט  "עס  ָאנגערופן:  זיך  רבי  דער 
קומען ַא צייט ווָאס מען וועט נישט גלייבן 
זָאלן  חכמים,  תלמידי  אידן,  ערליכע  ַאז 
מ'דַארף  צי  זיין  דן  און  צוזַאמענזעצן  זיך 

געבן גַאנץ ארץ ישראל, ָאדער הַאלב ארץ 
ישראל, פַאר מינים ואפיקורסים!".

דַאן הָאט דער רבי אים געפרעגט צי ַא 
געוויסער רבי הָאט זיך אויך בַאטייליגט ביי 
יָא!.  ַאז  געענטפערט  ער  הָאט  כנסיה?  די 
פרעגט אים דער רבי, צי ער הָאט אים ַאליין 
געזען דָארט?, הָאט ער געזָאגט ַאז ער הָאט 
אים נישט געזען, ָאבער מ'הָאט געזָאגט ַאז 

ער איז דָארט געווען.
הָאט אים דער רבי געזָאגט, יענער רבי 
ָאבער  מַאריענבַאד,  אין  געווען  טַאקע  איז 
דער  כנסיה.  די  ביי  געווען  נישט  איז  ער 
רבי הָאט אים דערציילט ַאז יענער רבי איז 
געווען אין מַאריענבַאד ַאּפָאר טָאג בעפָאר, 
בעפָאר'ן  ַאוועקפָארן  געווָאלט  הָאט  און 

לרגל די יומא דהילולא: לרגל די יומא דהילולא: פרייטָאג פרשת פקודי, א' אדר ב' פרייטָאג פרשת פקודי, א' אדר ב' 

תהילות ישראלתהילות ישראל
די אויסטערלישע התקשרותדי אויסטערלישע התקשרות

פון

הגה"ק רביהגה"ק רבי  ישראל פריינדישראל פריינד  זצ"לזצ"ל
אבדק"ק הוניַאדאבדק"ק הוניַאד

צו 

מרן רבינו הקדוש זי"ע

2

אין אונזער 
שטאט 

קרית יואל 
והגלילות

די גרעסטע מתנות 
לאביונים חלוקה

אטאמאטישע קרעדיט קארד סיסטעם

845.777.9991
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כנסי'. ווען עטליכע ָאנפירער פון די כנסיה 
רבי  יענער  ַאז  געווָארן  געוואויר  זענען 
צוגענומען  זיי  הָאבן  ַאוועקצופָארן  ּפלַאנט 
גבאים  רבי'נס  יענעם  פון  ּפַאסּפָארטן  די 
פַארבלייבן.  דָארט  מוזן  וועט  ער  ַאז  ַאזוי 
און כָאטש זיי הָאבן געוואוסט ַאז ער וועט 
פונדעסטוועגן  כנסי',  די  צו  קומען  נישט 
די אגודה  ַאבי  געווען  ַאלעס כדאי  זיי  איז 
זָאל קענען פַארשּפרייטן ַאז יענער רבי איז 
געווען אין מַאריענבַאד. גיט ַא קוק — הָאט 
אים דער רבי געזָאגט — ווי גוט עס איז זיי 
געלונגען, ַאז איר זָאגט שוין ַאז יענער רבי 
איז געווען ביי דער כנסי', כָאטש ווָאס דער 

אמת איז געווען ַאז ער איז טַאקע 
ָאבער  מַאריענבַאד  אין  געווען 
בַאטייליגט  נישט  זיך  הָאט  ער 

ביי די כנסי'!...
ווייסט  רבי  דער  ַאז  זעענדיג 
עס  ווָאס  אים  פון  בעסער  פיל 
הָאט  כנסי',  די  ביי  געווען  איז 
שמועס  דעם  פַארקירעוועט 
די  פון  רעדן  וועלנדיג  נישט 
כנסי', נָאר ער הָאט זיך ּפרובירט 
די  ַאז  זָאגנדיג  בַארעכטיגן,  צו 
רוקן  גוטע  צוויי  הָאט  אגודה 
דערביי  הָאט  און  הַאלטערס, 
פון  נעמען  צוויי  אויסגערעכנט 
שטייען  וועלכע  ישראל  גדולי 

מיט מיט די אגודה.
דער רבי הָאט אים געענטפערט 
געווען  איז  עס  משל:  ַא  מיט 
ַאמָאל ַא גַאסט–הויז וועלכע איז 
געפירט געווָארן דורך ַאן עלטער 
ַאסַאך  זיך  הָאבן  זיי  ּפָארפָאלק. 
ַארומגעַאמּפערט צווישן זיך, ווען 
און  קולות  געשריגן  הָאבן  זיי 
געשָאלטן איינער אויפ'ן ַאנדערן. 
שלעכט  ָאבער  זיך  הָאט  דָאס 
ביזנעס,  זייער  אויף  ָאּפגערופן 
וויבַאלד די מענטשן ווָאס זענען 
מיטהַאלטנדיג  ַאהינגעקומען, 
זייערע קולות, הָאבן מער נישט 

געווָאלט דָארט ַאהינקומען.
פַאר  דָאס שַאדט  ַאז  זעענדיג 
בַאשלָאסן  זיי  הָאבן  ביזנעס,  די 
צווישן זיך, ַאז יעדעס מָאל ווָאס 
איינער וועט ווערן אויפגערעגט 
אויפ'ן ַאנדערן, וועט צוגיין זייער 
שּפרַאך אויף ּפונקט ַא פַארקערטן 
וועט  בַאנעמונג  די  צוגַאנג. 
טַאקע זיין ּפונקט ווי בעפָאר, ַאז 
מען וועט שרייען קולות איינער 
ַאנשטַאט  ָאבער  ַאנדערן,  אויפ'ן 
פון  בַאשטיין  וועט  קולות  די 
זידלערייען און קללות, וועט מען 
ברכות,  אויף  איבערדרייען  דָאס 
כעס  דעם  אויסגעבן  וועט  מען 
צום  איינער  וואונטשן  זיך  דורך 
ַאנדערן ּפונקט דָאס פַארקערטע 
פון ווָאס מ'הָאט געווָאלט שעלטן, 

'ויהפוך את הקללה לברכה'.
געטָאן,  טַאקע  זיי  הָאבן  ַאזוי 
זיי  פון  איינער  אימער  ווען 
ער  הָאט  אויפגערעגט  זיך  הָאט 
לַאנגע  שרייען:  צו  ָאנגעהויבן 
זָאלסטו  יָארן  געבענטשטע 
הָאט  צווייטער  דער  און  הָאבן! 
גוטער  דער  צוריקגעענטפערט: 

ַאזוי  מזל זָאל דיך שטענדיג בַאגליקן! און 
ווייטער הָאט מען ָאנגעהויבן צו גיסן פילע 
ַא  מיט  איינס  שיעור,  ַא  ָאן  טובות  ברכות 
מָאל  ַאסַאך  ַאנדערע.  די  פון  טָאן  העכערן 
הויכן  ַאזַא  אויף  געשטיגן  ברכות  די  איז 
איינער  הָאט  וואונטשן  אינמיטן  ַאז  טָאן, 
ַאנדערן,  אויפ'ן  ווַאסער  טָאּפ  ַא  געווָארפן 

און דָאס גלייכן...
אינעם  געווען  דָארט  איז  ווָאס  איינער 
גַאסט–הויז בלויז אויף ַא קורצע צייט, און 
ברכות–וואונטשן  די  צוגעזען  נָאר  הָאט 
ממש  הָאט  ַאנדערן,  אויפ'ן  איינעם  פון 
עלטערע  דָאס  שיין  ווי  בַאוואונדערט 

דעם  איינער  זיך  וואונטשן  ּפָארפָאלק 
זענען  ווָאס  מענטשן  די  ָאבער  ַאנדערן, 
הָאבן  און  לענגער,  ַאביסל  געזעסן  דָארט 
צוגעזען די 'שפע' ווָאס איז געקומען נָאך די 
שפע מיט ברכות, הָאבן פַארשטַאנען אויף 
למפרע ווָאס די ַאלע ברכות הָאבן בַאדייט.

דעם  ערקלערט  רבי  דער  הָאט  דַאן 
'נמשל' בנוגע איינער פון די צוויי גדולים 
ער  ַאז  אויסגערעכנט  הָאט  יענער  וועמען 
און  אגודה,  די  מיט  מיטגעשטַאנען  איז 
דער...  ַאז  ריכטיג  געזָאגט:  הָאט  רבי  דער 
ער  ָאבער  איד,  ערליכער  גרויסער  ַא  איז 
הָאט קענען–געלערנט די אגודה בלויז פון 

ווי  נָאר געהערט  הָאט  ַא קורצע צייט, ער 
די  זיין  מחזק  פון  גערעדט  הָאט  אגודה  די 
אידישקייט און דעם דרך המסורה, דערפַאר 
הָאט ער געהַאלטן פון זיי. ָאבער אונז קענען 
שוין דעם רעסטָארַאנט ַאביסל לענגער פון 
אים, אונז הָאבן מיר שוין אויך צוגעזען דעם 
טָאּפ ווַאסער ווָאס איז געקומען נָאכדעם...

וועמען  גדול  ַאנדערן  דעם  בנוגע  און 
רבי'ן,  פַאר'ן  אויסגערעכנט  הָאט  יענער 
הָאט דער רבי געזָאגט ַאז ער ַאליין הָאט זיך 
איבער  גדול  יענעם  מיט  פַארהערט  ַאמָאל 
די אגודה, און ער הָאט צווישן ַאנדערן אים 

845.537.1100

Pick-up
Available  
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ַאן  געשריבן  הָאט  ער  פַארווָאס  געפרעגט 
ווָאס  אינדערצייט  קוק  הר'  אויף  המלצה 
מינות  דברי  מיט  פול  זענען  ספרים  זיינע 
הר'  ַאז  געענטפערט  יענער  הָאט  וכפירה? 
ַא בריוו אין  ַאליין הָאט אים געשיקט  קוק 
וועלכע ער שרייבט ַאז ער ציט צוריק פון די 
'פליטת–הקולמוס'  אויסגעהַאלטענע  נישט 
ווָאס עס הָאט זיך ַאריינגעכַאּפט אין זיינע 
ספרים. ער הָאט צוגעגעבן, ַאז ער הָאט דעם 
בריוו ביי זיך אינדערהיים אינעם שופלָאד.

הָאט דער רבי אים געענטפערט דערויף: 
ווָאלט  קוק  הר'  פון  בריוו  דער  ווען 
מען  ווָאלט  איבערָאל,  געווען  צעשּפרייט 
זיינע  ווען  יעצט  ָאבער  זיין,  דן  געקענט 
זענען  וכפירה  מינות  דברי  די  מיט  ספרים 
בריוו  זיין  ווידער  איבערָאל,  צעשּפרייט 
דעמָאלט  שופלָאד,  אינעם  אייך  ביי  ליגט 
ווָאס ער הָאט  ווערד הָאט דָאס  ווָאספַארַא 

צוריקגעצויגן?!
דערמיט הָאט אים דער רבי אויפגעוויזן, 
ישראל  גדולי  צוויי  די  ווָאס  כָאטש  ַאז 
וועמען ער הָאט אויסגערעכנט זענען טַאקע 
געווען גרויסע ערליכע אידן, פונדעסטוועגן 
בנוגע דעם ענין פון די אגודה הָאט מען זיי 
פַארנַארט, און פַארהוילן פון זיי די ריכטיגע 

צילן פון די אגודה.
ביים ענדע פונעם שמועס הָאט אים דער 

רבי געזָאגט מיט גרויס ווייטָאג, ַאז אין ַא 
געווען  איז  צייטונג  אגודי'סטישע  געוויסע 
דער  ַאז  איינס,  נייעסן,  צוויי  בַאריכטעט 
אהבת  בעל  אדמו"ר  כ"ק  רבי  וויזשניצער 
די  און  געווָארן,  נפטר  איז  זצ"ל  ישראל 
די  פון  איינער   — להבדיל   — ַאז  צווייטע 

ראשי הציונים איז געשטָארבן.
ווי קומט  הָאט דער רבי געזָאגט, קודם, 
עס ַאז די אגודה זָאל בַאריכטן ַאז ַא פושע 
ישראל איז געשטָארבן? ער איז דען געווען 
ַא שומר תורה ומצוות?!, און נָאכדעם לָאזט 
זיך גָארנישט גלייבן ווָאספַארַא שבחים זיי 
להבדיל.  ביידע,  די  אויף  געשריבן  הָאבן 
אויפ'ן וויזשניצער רבי'ן הָאבן זיי געשריבן 
פושע  ַא  אפילו  געהַאט  ליב  הָאט  ער  ַאז 
שרייבן  ישראל  פושע  ַא  אויף  און  ישראל, 
זיי ַאז ער הָאט זיך מוסר נפש געווען פַאר'ן 

כלל ישראל!
הָאט דער רבי אויסגעשריגן מיט ווייטָאג: 
וויזשניצער  אויפ'ן  שרייבן?!  צו  ַאזוינס 
רבי'ן, וועלכער איז געווען ַא 'קדוש ישראל' 
הָאבן זיי נישט געטרָאפן קיין ַאנדערן שבח 
נָאר צו שרייבן ַאז ער הָאט ליב געהַאט ַא 
'פושע ישראל', קיין ַאנדערע שבח הָאבן זיי 
ַא  ווידער  און  אים...  אויף  געטרָאפן  נישט 
און  געטָאן  גָאר  הָאט  ער  ישראל',  'פושע 
'כלל  גַאנצן  פַאר'ן  געווען  נפש  מוסר  זיך 

ישראל'!...

איך  הָאב  געלעגנהייט  ַאנדערע  ַאן  אין 
געהערט מפה קדשו פונעם רבי'ן ווָאס הָאט 
טַאקע  זענען  "היינט  הלשון:  בזה  געזָאגט 
שווַאכע דורות, מיט שווַאכע מוחות, ָאבער 
נפש  מוסר  זיך  דַארפן  מיר  ווָאס  זַאך  איין 

זיין, ַאז מינות זָאל נישט זיין!"...

בַאוואונדערט זיין 
חשיבות

מו"ה  החסיד  הרב  דערציילט  הָאט  עס 
ווערצבערגער ע"ה שו"ב אין  יחזקאל הלוי 
ַאמָאל  געווען  איז  ער  ַאז  מיהַאיפָאלווא, 
שטָאט  די  אין  שבת  ַא  אויף  רבי'ן  מיט'ן 

סָאמָאש–אויווַאר.
אין יענע תקופה איז די רביצין ע"ה געווען 
אין ּפעסט אויף רפואה, און דער גבאי הרה"ח 
ר' פייבוש אשכנזי ז"ל איז דעמָאלט געווען 
פַארנומען מיט די רביצין, דעריבער הָאט ער 
אויף  רבי'ן  מיט'ן  מיטקומען  געקענט  נישט 

יענעם שבת אין סָאמָאש–אויווַאר.
הָאט  געווען  נישט  איז  פייבוש  ר'  היות 
די  מיט  געּפָארעט  זיך  ַאליין  רבי  דער 
כיבודים. פרייטָאג צונַאכטס הָאט דער רבי 
מיך געפרעגט וועמען ווָאלט מען געדַארפט 
מכבד זיין צו דַאווענען פַאר'ן עמוד קבלת 
שבת, איך הָאב ָאנגעוויזן פַאר'ן רבי'ן אויף 
ַא געוויסן חשוב'ן רב וועלכער איז געקומען 
צום רבי'ן אויף שבת. דער רבי הָאט ָאבער 
ַאז מען  געזָאגט,  און  נישט איינגעשטימט, 
זיין,  מכבד  געדַארפט  טַאקע  אים  ווָאלט 
ָאבער ער איז דָאך נישט קיין בעל תפילה, 
מכבד  זָאל  מען  ַאז  געבליבן  איז  מען  ביז 
זיין הַאלב קבלת שבת יענעם רב, און דעם 
ַאנדערן הַאלב מיין ברודער ר' יהושע ע"ה 
וועלכער איז געווען ַא שיינער בעל תפילה.
דער  הָאט  טיש,  ביים  בייטָאג  שבת 
איז  וועלכער   — זצ"ל  רב  הוניַאדער 
וועלכע  רבנים  די  צווישן  געווען  אויך 
 — רבי'ן  צום  שבת  אויף  געקומען  זענען 

אונטערגעזָאגט פַאר'ן רבי'ן ַאז מען ווָאלט 
אפשר געדַארפט מכבד זיין הרה"ח ר' בנימין 
אלתר רוטנער ע"ה שו"ב אין ווַארשַארהעלי 
צו זינגען עּפעס ַא זמר. רופט זיך ָאן דער 
רבי צום הוניַאדער רב: "איך הָאב דָאך פַאר 
כיבודים,  געבן  צו  אידן  חשוב'ע  פיל  ַאזוי 
שוחטים,  די  ביי  שוין  הַאלט  איך  אויב 
יחזקאל  ווָאלט איך ענדערש מכבד געווען 
מיך  הָאט  רבי  דער  און  ווערצבערגער...", 

טַאקע מכבד געווען מיט ַא זמר.
רב  הוניַאדער  דער  איז  טיש,  נָאכ'ן 
צוגעקומען צו מיר און געזָאגט: "איך הָאב 
נישט געוואוסט ַאז דער רבי איז אייך ַאזוי 

מחשיב"...

בך יברך ישרא"ל
עס הָאט דערציילט כ"ק הגה"צ ר' משה 
ארי' לעוו זללה"ה אבד"ק טעמעשווַאר, ַאז 
הגה"ק  פעטער,  זיין  פון  הסתלקות  די  נָאך 
זי"ע געפָארן  מנַאסויד זצ"ל, איז דער רבי 
דָאס  לטובת  נַאסויד  קיין  שבת  ַא  אויף 

רבנות.
איז  זצ"ל  רב  הוניַאדער  דער  אויך 
קיין  שבת  יענעם  אויף  פָארן  צו  געקומען 
נַאסויד מיטצוהַאלטן דעם שבת מיט'ן רבי'ן 

זי"ע.
הָאט אים דערציילט ש"ב דער ירושלימ'ער 
רב הגה"ק הרמ"א זצ"ל  ַאן אינטערעסַאנטע 

זַאך ווָאס איז פָארגעקומען יענעם שבת:
פונעם  פטירה  די  נָאך  צייט  קורצע  ַא 
ער  ַאז  ּפַאסירט  הָאט  זצ"ל  רב  נַאסוידער 
הָאט זיך בַאוויזן אין חלום צו ַא געוויסן איד 
יענער  ר"ל,  קינדערלָאז  געווען  איז  ווָאס 
איד הָאט פַאר דעם קיינמָאל נישט געזען די 
צורה פונעם נַאסוידער רב. דער נַאסוידער 
רב הָאט אים דַאן געזָאגט ַאז ער זָאל פָארן 
הוניַאדער  דער  זון  זיין  צו  נַאסויד  קיין 
ווערן  צו  געהָאלפן  זיין  מזכיר  זיך  און  רב 
מיט קינדער. דער נַאסוידער רב הָאט אים 
געוויזן אין חלום זיין זון דער הוניַאדער רב, 
זָאגנדיג: "ביי אים וועסטו געהָאלפן ווערן".
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צו 

מרן רבינו הקדוש זי"ע

יעדער איינער 

אטאמאטישע קרעדיט קארד סיסטעם
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זיידעס באבעס, טאטעס מאמעס
בחורים קינדער, אייניקלעך און אור אייניקלעך

זענען מקיים 
מצות מתנות 

לאביונים דורך 
די צענטראלע 

שטאטישע 
קאסע
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פַארווָאס  וואונדער  ַא  געווען  איז  עס 
פַאר'ן  געזָאגט  הָאט  רב  נַאסוידער  דער 
וויבַאלד  נַאסויד,  קיין  פָארן  זָאל  ער  איד 
נישט  דעמָאלט  הָאט  רב  הוניַאדער  דער 

געוואוינט אין נַאסויד.
ַאזוי אינצווישן איז דער רבי זי"ע געפָארן 
אויף ַא שבת קיין נַאסויד, און יענער איד 
נַאסויד,  קיין  רבי'ן  מיט'ן  מיטגעפָארן  איז 

כדי מיטצוהַאלטן דעם שבת בצל הקודש.
זייענדיג אין נַאסויד, הָאט ער געזען דעם 
הוניַאדער רב, ער הָאט אים בַאלד דערקענט 
ַאז ָאט די צורה הָאט אים דער נַאסוידער רב 
געוויזן אין חלום. דער איד איז צוגעגַאנגען 
צו  ָאנגעהויבן  הָאט  און  רב  הוניַאדער  צום 
וויינען פון גרויס איבערגענומענקייט. דער 
ווער  געפרעגט  אים  הָאט  רב  הוניַאדער 
הָאט  וויינט,  ער  ווָאס  צוליב  און  איז,  ער 

הוניַאדער  פַאר'ן  דערציילט  ער 
דער  חלום.  גַאנצן  דעם  רב 
טַאקע  אים  הָאט  רב  הוניַאדער 
ָאנגעוואונטשן ער זָאל געהָאלפן 
דער  הוה,  וכן  זש"ק,  מיט  ווערן 
איד איז שּפעטער אויפגערָאכטן 

געווָארן מיט קינדער.

די זעלטענע 
הפלגות אויפ'ן 

רבי'ן

זצ"ל  רב  הוניַאדער  דער 
פלעגט כסדר רעדן פונעם רבי'ן 
ַא געווַאלדיגע דביקות און  מיט 
אויסדריקן  דערביי  זיך  פלעגט 

אויפ'ן רבי'ן זעלטענע הפלגות.
הָאט  זַאך  מורא'דיגע  ַא  גָאר 
דערציילט  ז"ל  מרדכי  חיים  ר' 
ווָאס ער הָאט ַאליין געהערט פון 
הוניַאדער רב'ס מויל ווי ער הָאט 
הייליגער  דער  ברבים:  געזָאגט 
ישמח משה ברענגט ַא זוהר הק' 
ַאז דער צדיק הדור וועט נתגלה 
דער  ָאבער  משיח.  ַאלס  ווערן 
צדיק זעלבסט וועט ַאליין נישט 
ס'וועט  ווען  נָאר  דערפון,  וויסן 
דַאן  צייט  ריכטיגע  די  ָאנקומען 
ַאנטּפלעקן  הימל  פון  מען  וועט 
דָאס  איז  ער  ַאז  צדיק  פַאר'ן 

"משיח".
הָאט דער הוניַאדער רב אויף 
דעם צוגעלייגט: "איך בין זיכער 
זיין(  ראוי  וועט  דור  דער  )אויב 
וועט  רב  סַאטמַארער  דער  ַאז 

נתגלה ווערן ַאלס משיח!"
*

דער  הָאט  ַאנדערע  צווישן 
ַא געלעגנהייט  הוניַאדער רב אין 
"עס  הלשון:  בזה  ברבים  געזָאגט 
איד  ַא  בדורינו  דָא  נישט  איז 
דעם  זיין  משיג  קענען  זָאל  ווָאס 

סַאטמַארער רב!".
*

זצ"ל  רב  הוניַאדער  דער 
הָאט ַאמָאל גערעדט צו ר' חיים 
רבי'נס  איבער דעם  ע"ה  מרדכי 
אים  הָאט  און  צורה  הייליגע 
פַארווָאס  סיבה  די  ערקלערט 

ָאן  גלַאט  איז  פנים  הייליגן  רבי'נס  דעם 
קינד.  קליין  ַא  ווי  ַאזוי  קנייטש  שום  קיין 
פָאלגענד:  ווי  געזָאגט  דַאן  אים  הָאט  ער 
ַאזוי  ַא קינד  "ווָאס מיינסטו, פַארווָאס איז 
בַא'חנ'ט, און ער הָאט ַא גלַאט פנים, ווייל 
ער הָאט נָאכנישט פוגם געווען. ַאז מען איז 
ַא  מיט  מען  בלייבט  דעמָאלט  פוגם,  נישט 
גלַאטן פנים". און דער הוניַאדער רב זצ"ל 
הָאט צוגעענדיגט: "וועסטו זען ַאז ער וועט 
אויפ'ן  קנייטש  קיין  הָאבן  נישט  קיינמָאל 

פנים".
ווי ר' חיים מרדכי ע"ה פלעגט זָאגן, איז 
דָאס אינאיינוועגס שוין פַאר אים געווען ַא 
'מתן שכרה בצידה' ַאז ער וועט זוכה זיין צו 
זיין אינאיינעם מיט'ן רבי'ן עד זקנה ושיבה 
טובה. די ברכה הָאט אים טַאקע שטענדיג 
שווערע  ַאלע  די  ַאריינגערעכנט  בַאגלייט 

געווען  זוכה  הָאט  ער  און  מלחמה–יָארן, 
יָארן,  שּפעטערע  ַאלע  רבי'ן  מיט'ן  זיין  צו 
און טַאקע ַאליין געזען מיט די אויגן דעם 
זיבולא  עד  צורה  גלַאט–לעכטיגע  רבי'נס 

בתרייתא.

דעם רבי'נס הספד          
ביי די לוי'

נסתלק  איז  רב  הוניַאדער  דער  ווען 
געהַאלטן  זי"ע  רבי  דער  הָאט  געווָארן 
אויף אים ַא רירענדן הספד. דער רבי הָאט 
און  געווען בשבחו,  זייער מפליג  דעמָאלט 
נישט  הָאט  ער  ַאז  הדברים  בתוך  געזָאגט 
זיין  מיט  דוגמא  קיין  זיך  נָאך  געלָאזט 

עניוות. ווייל "כבוד און בזיון זענען ביי אים 
געווען די זעלבע אייניג", ביי אים הָאט מען 
נָאך געזען מדת ההשתוות לויט ווי עס איז 
דערמַאנט אין חובת הלבבות, און "ער הָאט 
ַאז  זָאגנדיג  אמת!",  של  נקודה  די  געהַאט 
"לא הניח דוגמתו" אויף דער וועלט אין די 

מדה פון ענווה.
זיך  ַאנדערע  צווישן  הָאט  רבי  דער 
איז  רב  הוניַאדער  דער  ַאז  אויסגעדריקט 
געווען "ַא איד ווָאס כבוד און בזיון איז ביי 
רבי  דער  הָאט  אויך  אייניג".  געווען  אים 
דַאן געזָאגט ַאז "די גַאנצע הָארעווַאניע פון 
ַא איד איז די 'נקודה של אמת', מיר הָאבן 
געהַאט  הָאט  ווָאס  איד  ַא  פַארלוירן  יעצט 

אין זיך דעם ּפינטעלע אמת".
דער הספד איז צוגעגַאנגען מיט דמעות 
די  בַאוויינט  הָאט  רבי  דער  ווי  שליש, 
גרויסע אבידה מיט ַא צעברָאכן 
הַארץ. איך געדענק ַאז דער רבי 
פסוק  דעם  דערמַאנט  דַאן  הָאט 
סדרה  ווָאכעדיגע  יענע  פון 
"אדם  ב(  א,  ויקרא,  )פרשת 
עס  און  קרבן"  מכם  יקריב  כי 
אויסגעטייטשט: "דער קרבן איז 
און  איינעם",  יעדן  פון  'מכם' 
הָאט דערביי אויפגעפָאדערט פון 
יעדן איינעם זָאל נתעורר ווערן 

לתשובה ותיקון המעשים.
דער  הָאט  הספד  דברי  די  אין 
די  פַאר  געזָאגט  אויך מוסר  רבי 
הוניַאד,  פון  שטָאט–מענטשן 
ַאזעלכע  געווען  זענען  עס  וואו 
וועלכע הָאבן מצער געווען דעם 
און  חיותו,  בחיים  רב  הוניַאדער 
רוחו  ושפלות  ענוות קדשו  מרוב 
הָאט ער נישט מקפיד געווען און 
זיי מוחל געווען. דער רבי הָאט זיי 
מזהיר געווען ַאז יעצט בַאלַאנגט 
די ירושה פַאר זיינע קינדער ווָאס 
זענען ממלא מקום אביהם בתורה 
וביראה און זיי זענען ראוי לאותו 
איצטלא, זָאלן זיי וויסן ַאז אויפ'ן 
עולם העליון הָאט דער צדיק ַאן 
הקפדה אויף די ווָאס זענען מצער 
זָאל  דעריבער  קינדער,  זיינע 
ָאּפגעבריט  נישט  נזהר  זיין  מען 
של  )מושיען  בגחלתן  ווערן  צו 

ישראל ח"ה עמ' שמא(.
הרה"ח ר' אליעזר הַארפענעס 
וועלכער  דערציילט,  הָאט  ע"ה 
אויף  הוניַאד  אין  געווען  איז 
דער לוי' פון הוניַאדער רב, און 
ער הָאט נָאך געדענקט די קולי 
בית  אין  זי"ע  רבי'ן  פון  קולות 
המדרש. דער רבי הָאט געזָאגט: 
פַארמָאגט  מיר  הָאבן  איד  "איין 
איז  אמת  של  נקודה  די  ווָאס 
הָאבן  איד  איין  אמת!  געווען 
און  כבוד  ווָאס  פַארמָאגט  מיר 
בזיון איז געווען ביי אים איינס. 
יותר  במיתתן  צדיקים  גדולים 
איר  וויסן,  זָאלט  איר  מבחייהן, 
]אויב  פייער"  מיט  ענק  שּפילט 
מען וועט נישט אויפנעמען זיין 
רב[  ַאלס  ברוך  רבי  הרה"צ  זון 

)שיח זקנים ח"ה עמ' שס"ו(.
*

כל  ועל  עלינו  יגן  זכותו 
ישראל.
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אין קרצן פון פריער:
א  אנגעפירט  הָאט  וועלכער  התניא  בעל  דער 
גרויסע עדה חסידים אין רוסלאנד, איז ארעסטירט 
לייגט  קייזער  דער  מלשינות.  א  דורך  געווארן 
גאנץ  זיך  פירט  וואס  ּפרָאצעס  אויפ'ן  געוויכט 

שטרענג קעגן אים.
בַאיינפלוסט  איז  תפיסה  פון  אויפזעער  דער 
זיין  ּפערזענליכקייט,  הויכע  זיין  פון  געווארן 
תמימות  בטחון,  גלייכקייט,  צדקות,  אמת,  חכמה, 
מרדכי  ר׳  תשובה.  בעל  א  ווערט  און  אמונה,  און 
רב  צום  עסן  ברענגט  ּפעטערבורג  פון  ליפלער 
דער  האט  ענדליך  אליין.  אויפזעער  דעם  דורך 
וועכטער פון תפיסה — וואס שעצט אויך דעם רב 

— אריינגעליפערט ליפלער אין צימער פון רב.
צום  ער  זאגט  אויפזעער  מיט'ן  שמועס  א  אין 
אליין  ער  און  ארעסט,  פון  אנטלויפן  זאל  ער  רב 
וועט אים העלפן דערצו. דער רב וויל נישט הערן 
וועט  אליין  קייזער  דער  אז  האפט  ער  דערפון. 
אנערקענען אין זיין גערעכטיגקייט. דער אויפזעער 

האלט נישט פון דעם.

און יעצט לייענט ווייטער:

דער רב, דער אויפזעער 
און ליפלער

דער רבי מיינט נאך ווייזט אויס — רופט 
זיך ָאן דער אויפזעער צום רב — אז איר וועט 
אבער  פריינד,  אייערע  פון  ווערן  געהאלפן 
זיי קענען גארנישט טון. למשל ליפלער, א 
ווערד כבוד, אים  וואס איז  ּפערזענליכקייט 
איז אפילו נישט געלונגען זיך צו דערוויסן 
ווען  זענט ארעסטירט; און אפילו  וואו איר 
עס געלינגט אים יא, וואלט ער דען געקענט 
אייער  צוזאמען  ּפלאנען  און  דא  צוקומען 
רעטונג. לאזט זיך ָאּפ פון אזעלכע רעטונג־

געדאנקען דורך פריינד דאס בעסטע איז איר 
זאלט אנטלויפן פון דא.

אז  געזאגט  נישט  קיינמָאל  האב  "איך 
ליפלער קען מיר באפרייען — האט דער רב 
אים געענטפערט — און בכלל וויל איך גאר 
אונטער־וועגן,  מיט  ווערן  באפרייט  נישט 
נישט דורך דיר און נישט דורך אים. אבער 
יא  ווייסט  ליפלער  מר.  אז  זיכער  בין  איך 
וואו איך געפין זיך, און קען אפילו קומען 

דא ווען ער וויל".
פרעגן  איך  וועל  אווענט  היינט  "גוט, 
וואו איר געפינט  ווייסט  ליפלער אויב ער 

זיך".
אווענט,  ביז  ווארטן  נישט  דארפסט  "דו 

מען קען באלד פרעגן ליפלער".
אים  וועל  איך  באלד?  עס  הייסט  "וואס 

דאך נישט זען פריער".
ווילסט,  דו  אויב  מעגליך,  יא  איז  "עס 
דיר  און  דא  ערשיינען  ליפלער  שוין  וועט 

ענטפערן אויף דיינע פראגעס". 
"איר רעדט ערנסט רבי?".

גיב  פעסטונג,  פון  אויפזעער  "אלס 
דעם  אין  באלד  קומט  ער  און  באפעל  א 

צימער!".
שאקל  א  געגעבן  האט  אויפזעער  דער 
מיט'ן קָאּפ און דער רב האט אויסגערופן: 

"ר׳ מרדכי קום אהער".
און אט הערט זיך א גערויש פון אונטערן 

פָארהַאנג נעבן בעט און ר׳ מרדכי ליפלער 
ערשיינט.

דערשראקן,  זיך  האט  אויפזעער  דער 
מויל  איר  געעפנט  וואלט  ערד  די  ווי 
אומגעפאלן  איז  ער  איינצושלינגען.  אים 
זיין  אים.  נעבן  בענקל  אויפ'ן  ָאנמַאכט 
פנים אין געווארן בלאס ווי קאלעך און א 
אזוי  באדעקט.  אים  האט  שווייס  קאלטער 
איז ער געזעסן עטליכע מינוט ביז ער האט 
זיך געשטארקט און אויסגעשריגן: "צו אלע 
גייסטער און שדים, איז דער טאקע ליפלער 
ליפלער!  רעד  שאטן,  זיין  איז  דאס  אדער 

ביזטו א מענטש אדער א גייסט".
אויפזעער  דיר  צו  רעדט  ליפלער  "איך 
און  האנט  מיין  נעם  דאנדאקאוו,  אפיציר 

שּפיר אז דא רעדט א מענטש מיט דיר".
דאנדאקאוו האט מורא געהאט אנצורירן 
דא  וואס  ווייס  ווער  ציטערנדיג  האנט  די 

קומט פָאר.
מיר  דערציילט  און  רחמנות  האט  "רבי, 
דא  איר  האט  חכמה  געהיימע  פאר  וואס 
דעם  אין  ברענגען  צו  אים  אויסגענוצט 

צימער".
סוד,  קיין  זאך,  געהיימע  קיין  איז  "עס 
דא  איז  ליפלער  אומנאטירליכקייט.  קיין 

געקומען א דאנק דיין קלוגשאפט".
שייכות  א  פאר  וואס  קלוגשאפט,  "מיין 

האב איך מיט דעם?".
"איך האב זיך בַאנוצט מיט דיין געדאנק 
צו ברענגען דעם קייזער אין צימער אלס א 
איד וואס מען דארף אים ברענגען צו מיר 
אין זיינע לעצטע טעג. דעם געדאנק האב 
איך אויסגענוצט און געבעטן דעם וועכטער 
וואס האט מיר ״אנטּפלעקט״ אז מיינע טעג 
זאל  ער  געבעטן  און  געציילטע,  זענען 
וועכטער  דער  איד.  דעם  דא  אריינלאזן 
ציטערט יעצט פאר זיין גורל אויב דו וועסט 
וועסט  דו  און  מעשה  די  פון  דערוויסן  זיך 

אים אנטזאגן פון זיין שטעלע".
צו  פשוט,  אזוי  איז  זאך  די  אויב  "רבי, 
באהאלטן  אים  געדארפט  איר  האט  וואס 

אונטער פָארהַאנג".
ווען  ערשטנס  דערצו.  סיבות  "צוויי 
דארפסט  דו  אז  דערוואוסט  זיך  האב  איך 

ערשיינען אין צימער, האב איך פארשטאנען 
אז א וויכטיגע זאך האט דיר געברענגט צו 
זאלסט  דו  געוואלט  נישט  איך  האב  מיר. 
ווערן פארטומלט און דו זאלסט מיר קענען 
איבערגעבן דעם באריכט רואיג און גענוי".
"איך וואונדער זיך אויף אייך און אייער 
אזוי  זיך  אריענטירט  איר  וואס  שארפקייט 
באלד  געפינט  און  לאגע  יעדן  אין  שנעל 
וואס מיר  צייט  די  אין  וועג,  ריכטיגן  דעם 
גרויסע ּפערזָאנען מוטשען זיך גאנצע טעג 
די  איז  וואס  און  נו,  עּפעס.  דערגרייכן  צו 

צווייטע סיבה?".
"דער וועכטער שטייט מיט טויט–שרעק 
און ווַארט שוין אויפ'ן מינוט וואס דו וועסט 
ווי  זען  וויל  ער  אים,  דורך  אריבערגיין 
איד  דעם  וועגן  אים  צו  זיך  באנעמסט  דו 
וואס ער האט אריינגעליפערט צו מיר. ביי 
מיר איז זיכער אז נאכדעם וואס דו וועסט 
קומען  ער  וועט  פעסטונג,  דעם  פארלאזן 
דער  צו  און  זיך  הערט  וואס  זען  צולויפן 
וועל  ליפלער'ן.  האט באמערקט  אויפזעער 
איך אים ווייזן דעם פארהאנג נעבן בעט". 

טון,  געקענט  דאס  רבי  דער  דאך  "האט 
נישט באהאלטנדיג אים אונטערן פארהאנג, 

בלויז זאגן דאס דעם וועכטער".
נישט  מויל  פון  איך  וועל  שקר  "קיין 

ארויסרעדן".
מיט טיפע שעצונג האט דער אויפזעער 
אזא  מיט  מענטש  א  רב.  דעם  באטראכט 
קיין  ָאן  געוויסן  ריינעם  און  הארץ  ריינע 
פלעק. ער געזעגנט זיך מיטן רב און זאגט 
"יעצט בין איך שוין איבערצייגט אז  אים: 
איר וועט באפרייט ווערן מיט'ן גלייכן וועג. 
איך פארשטיי נישט וויאזוי. דער בַאשעפער 

אליין וועט טון פאר אייך צו גוטן".
"אמן!".

די באפרייאונג

ארויסגעליפערט  איז  ליפלער  מרדכי  ר׳ 
געווארן פון דעם פעסטונג דורכ'ן וועכטער, 
אין  ַאריין  איז  ער  ווי  וועג  זעלבן  אויפ'ן 
שוין  האט  שטוב  אין  אים  ביי  געהיים. 

די ַארעסטן און בַאפרייאונגען
פונעם הייליגן בעל התניא זי"ע
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קאזיק.  ישראל  ר׳  רב,  פון  שוואגער  דער  געווארט 
דא  האט  מען  וואס  דורכגערעדט  זיך  האבן  ביידע 
ר׳  שנעלער.  וואס  טון  דארף  מען  אז  און  טון  צו 
מיט  ווילנע  קיין  געפארן  באלד  איז  קאזיק  ישראל 
א בעזונדערן שליטן, צוליב די גרויסע שנייען וואס 
זענען געווען אין די וועגן. אין ווילנע האט ער זיך 
די  אז  יאנאוויטש  לייב  ר׳  זיין חבר  פון  דערוואוסט 
דעם  וועגן  געווָארן  געוואויר  זענען  רב  פון  פיינט 
זאל  מען  אז  ּפעטערבורג  אין  געריכט  פון  באשלוס 
אליין  האט  רב  דער  וואס  כתבים  די  איבערגעבן 
פון  לערע  די  וועגן  ערקלערונגען  זיינע  געשריבן, 
זאל  ער  דָאלמעטשער  קעניגליכן  דעם  צו  חסידות, 
דאס איבערזעצן אויף רוסיש. די פיינט האבן זיך באלד 
פארבונדן מיט'ן דָאלמעטשער און אים פארגעלייגט 
לויט  איבערזעצן  זאל  ער  געלט  סומע  גרויסע  א 

זייערע ערקלערונגען וועגן חסידות.
זענען טאקע געקומען די צוויי שלוחים פון רב אין 
זייער שתדלנות איז  די ריכטיגע צייט און א דאנק 
דער איבערזעצער געווען ָאביעקטיוו און געטון זיין 
ארבעס גענוי אז עס האט זיך געקענט אויסשטעלן א 

ריכטיגע בילד פון די חסידישע לעהרע.
איבערזעצער  דער  האט  וואכן  עטליכע  ביז 
געענדיגט זיין איבערזעצונג. דעם ערשטן נאוועמבער 
שריפט  איבערזעצער'ס  דעם  איז  תקנ״ט  שנת 
אריבערגעשיקט געווארן קיין ּפעטערבורג צום קייזער.

*
האט  וואס  פעסטשטעלן  נישט  קען  מען 
פארענדערט די באציאונג פון קייזער צום רב, צי דער 
געשריבן,  אליין  האט  רב  דער  וואס  פארטיידיקונג 
אדער דער גאנג פון געריכט וואס האט נישט געפונען 
א  עס  איז  ַאלענפַאלס,  שולד.  שום  קיין  רב  אויפ'ן 
פאקט אז דער קייזער האט פארענדערט זיין מיינונג 
עס  פירער.  ארעסטירטער  איר  און  חסידות  לטובת 
האט  דאנדאקאוו  אויפזעער  דער  אז  ספק  קיין  איז 
אויך משפיע געווען דירעקט און אומדירעקט אויפ'ן 
קייזער לטובת דעם רב. דָאס געריכט האט געענדיגט 
אירע פארשונגען נישט געפינענדיג קיין בַאווייז אים 
צו באשולדיגן. דָאס געריכט האט איבערגעגעבן די 
גאנצע מאטעריאל צום סענאט, און וויבאלד זי האט 
רב,  דעם  באשולדיגן  צו  סיבה  קיין  געפונען  נישט 

האבן זיי באשטימט אים צו באפרייען.
כאטש דער גאנצער גאנג פון משפט איז געווען 
צימער  צום  געפלויגן  די בשורה  איז  געהיים,  זייער 
די  מיט  געאיילט  זיך  האט  אויפזעער  דער  רב.  פון 
גרעסטע שנעלקייט צו מעלדן דאס דעם רב אז זיין 

בטחון אין השי״ת האט געטראגן פירות.

פדה בשלום נפשי

רבי'ן  זיין  פון  יארצייט  דער  כסלו,  י״ט  דינסטיג, 
הרה"ק רבי בער פון מעזריטש זי"ע, איז געזעסן דער 
רב אין זיין ארעסט־צימער זאגנדיג תהלים, האלטנדיג 
ביים פסוק ״פדה בשלום נפשי״, ווען פלוצים הָאט זיך 
הויּפט– דער  אריין  קומט  עס  און  טיר  די  געעפנט 

שטעלע–פַארטערעטער,  צוויי  זיינע  מיט  ריכטער 
און לייענט פָאר דעם פסק־דין, ַאז דער איז דער רב 
באלד באפרייט. די ריכטער האבן אים געדריקט די 

הענט און געוואונטשן ברכה און הצלחה.
אריין דער  איז  פון דארטן  זענען ארויס  זיי  ווען 
אים  האבן  פרייד  פון  טרערן  אים.  צו  אויפזעער 
א  רעדן  נישט  קען  ער  און  הַאלדז  אין  געשטיקט 

ווארט פון טיפן גערירטקייט.
און  הענט  ביידע  געגעבן  אים  האט  רב  דער 
גאנצן  פַאר'ן  השי״ת  לויב  און  דאנק  "איך  געזאגט: 
מיין  באווייזן  מיר,  מיט  געטון  האט  ער  וואס  חסד 
גערעכטיגקייט און מיר אויסלייזן פון דעם ארט. איך 
געטון  האסט  דו  וואס  אלעם  פאר  זייער  דיר  דאנק 
השי״ת  וואס  שליח  דער  געווען  ביזט  דו  מיר.  מיט 

חכמים  אונזערע  נס.  דעם  געמאכט  אים  דורך  האט 
ער  האט  דעריבער  זכאי,  ע״י  זכות  מגלגלין  זאגן 
אויסגעקליבן אז מיין גערעכטיגקייט זאל ַאנטּפלעקט 
ווערן דורך דיר. יעצט ביזטו ריין, דיינע זינד פון די 
פארגאנגענהייט זענען פארגעבן געווארן דורך דיינע 
מעשים טובים. אפשר וועט געלונגען פַאר ליפלער, 
אויף  זיין  משפיע  געלונגען,  נישט  האט  מיר  וואס 
דיר, דו זאלסט מוותר זיין אויף דיין הויכע שטעלע, 
ווי א איד מיט די  פארלאזן רוסלאנד כדי צו לעבן 
וואס דו  אמונה פון דיינע עלטערן. אבער אין פאל 
קענסט זיך נישט מתגבר זיין, און וועסט בלייבן א 
ווינטש איך  אין געהיים,  ומצות  איד א שומר תורה 
דיר הצלחה וואו דו וועסט זיך ווענדן. דאך, קענסטו 
ָאן  ארעסטירט  מען  וואס  אידן  אנדערע  טובות  טון 
קיין שולד. אין זכות פון די גרויסע מצוה פון ״פדיון 
שבויים״ זאל דיר השי״ת בענטשן יעדע צייט. איך פון 

מיין זייט וועל בעטן פאר דיר".
רעדנדיג די ווערטער האט דער רב ארויפגעלייגט 
אים  און  אויפזעער  פונעם  קָאּפ  אויפ'ן  הענט  זיינע 
געבענטשט. יענער האט געקושט זיין האנט מיט א 
ברען און געזאגט ווען די טרערן שטיקן אים: "איך 
זיין  צו  זיין  זיך משתדל  וועל  איך  רבי,  אייך  דאנק 
און  געזונטערהייט  אהיים  גייט  תלמיד.  גוטער  א 

פארגעסט נישט פון מיר".
*

דער אויפזעער איז ַארויס און דער וועכטער הָאט 
ַאריינגעברענגט דעם רב זיינע  קליידער מיט די ביסל 
זאכן וואס מען האט צוגענומען פון אים ווען ער איז 
אריין אין תפיסה. צווישן די זאכן איז געלעגן א סומע 
געלט וואס דער רב וויל עס געבן דעם וועכטער אלס 
זיין גוטע באציאונג צו אים די  דאנקבארקייט פאר 
גאנצע צייט, אבער יענער שטוּפט ָאּפ די פארשלאג 
א  מיט  באנוגנען  זיך  איך  זאל  פארוואס  זאגנדיג: 
רבי  דער  אז  געזען  האב  איך  וואס  נאכדעם  מתנה, 
האט געבענטשט דעם אויפזעער, בענטשט מיר אויך, 
אייער ברכה איז ביי מיר ווערט מער פון טויזנטער 

רובל!". — דער רב האט אים געבענטשט.
דערנאך איז דער רב ַארויס פון זיין ארעסט צימער 
סוכות  נאך  פון  חדשים,  צוויי  געווען  איז  ער  וואו 
ביז י"ט כסלו. דער וועכטער האט אים אריינגעזעצט 
אין ַא שיפל און ַאריבערגעפירט דעם טייך. אויף די 
ר׳ מרדכי  זענען שוין געשטאנען  זייט טייך  אנדער 
מקורבים  און  חסידים  צָאל  קליין  א  און  ליפלער 
ּפַארַאד  גרויס  אויפגענומען מיט  וועלכע האבן אים 

און כבוד.
פון  שטוב  די  צו  געפארן  איז  שיירא  גאנצע  די 
ליפלער וואו עס האבן שוין געווארט אסאך פריינד 
און חסידים צו פייערן די גרויסע געשעעניש פונעם 
רב׳ס באפרייאונג. די שטימונג איז געווען געהויבן. 
ביז האלבע נאכט האט מען פארברענגט מיט שירים 

ותשבחות און דער רב האט געזאגט תורה.
עטליכע טעג האט דער רב פארברענגט ביי ליפלער 
צוזאמענגעקליבן  און  ָאּפגערוט  זיך  האט  ער  ביז 
האט  דערנאך  טעג.  ארעסט  די  נאך  כוחות  פרישע 
ער זיך אהיים געקערט צו זיין פאמיליע מיט גרויס 

שמחה.
*

יארן  אלע  זאל  מען  איינגעפירט  האט  רב  דער 
פייערן דעם טאג פון זיין באפרייאונג י״ט כסלו אלס 
זענען  אין דעם טאג  יום־טוב פאר אלע חסידים.  א 
אנטיילנעמער  די  און  סעודות  געווָארן  געּפרַאוועט 
ביז  ענדיגן  צו  גמרא  א  אונטערנעמען  זיך  פלעגן 
געווָארן  געלערנט  איז  אזוי  יָאר,  קומענדיגן  דעם 
גאנץ ש"ס דורך יעדע גרוּפע חסידים וועלכע האבן 
י״ט כסלו  יו״ט  זייערע שוהלן דעם  אין  געּפרַאוועט 

וואס האלט אן ביז'ן היינטיגן טאג.
דער רב גיט ארויס ַאן אויפרוף צו די חסידים מען זאל זיך 
נישט נוקם זיין אין די מתנגדים, ָאבער די שונאים וועבן 
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הרה"ג רבי שבתי קאהן שליט"א
מורה צדק בקהלתינו הק׳

משעה 9:00 עד  10:10 בערב

הרה"ג רבי יעקב יודא ברוין שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד בית מאיר

משעה 7:00 עד  8:50 בבוקר
בחדר הוראה בביהמ"ד הגדול

הרה"ג רבי מנחם מענדל ווייס שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד טיב לבב

משעה 9:00 עד  10:00 בבוקר
בחדר הוראה בביהמ"ד הגדול

הרה"ג רבי בערל ראזענבערגער שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד ישמח משה

משעה 10:00 עד  11:00 לפנצ״ה

הרה"ג רבי בערל ראזענבערגער שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד ישמח משה

משעה 6:00 עד  7:00 אחצ״ה

הרה"ג רבי שמואל יעקב מייזעלס שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד בית מרדכי לייב

משעה 7:00 עד  8:00 בערב

הרה"ג רבי יואל ברוין שליט"א
׳ דומ"ץ ביהמ"ד בית יעקב נחמי

משעה 11:00 עד  12:30 אחצ״ה

הרה"ג רבי שלמה יונגער שליט"א
מורה צדק בקהלתינו הק׳ ודומ"ץ טאהש

משעה 12:30 עד  2:00 אחצ״ה

הרה"ג רבי אשר זעליג פריינד שליט"א
יואל מורה צדק בקהל בני 

משעה 8:00 עד  9:00 בערב

הרה"ג רבי יעקב יודא ברוין שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד בית מאיר

משעה 10:10 עד  10:45 בערב
בחדר הוראה בביהמ"ד הגדול

משעה 2:00 עד שעה ורבע קודם זמן
בחדר הוראה בביהמ"ד הגדול

הרה"ג רבי מנחם מענדל ווייס שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד טיב לבב

הרה"ג רבי מנחם מענדל ווייס שליט"א
דומ"ץ ביהמ"ד טיב לבב

משעה 2:00 עד  3:30 אחצ״ה

הרה"ג רבי מנחם נתנאל יונגרייז שליט"א
דומ"ץ בקהלתינו שכונת בלומינגראוו

משעה 3:30 עד  6:00 אחצ״ה

יעשון
ה אשר 

והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעש

שליט״א הקדוש זי״ע  ·  בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר 
רבינו 

מרן 
ע״י 

דה 
ייס

נת

 יטב לב סאטמאר, קרית יואל
דקהל

בית הוראה.
__________  24 שעה על ההוראה ליין: __________

845.783.5688 #3
____________ לשכת בית הוראה: ____________
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ערב שבת קודש: עד שעה 2:00 הכל כרגיל בכל יום
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]פָארזעצונג פון פריער[

איך גיי אויף ַארבעט

דוקלא  קיין  אריינגעקומען  בין  איך 
האב  איך  איידער  נָאך  און  השמשות,  בין 
בַאוויזן צו קומען צו זיך פון דעם מורא׳דיגן 
פון  דורכגעמאכט  האב  איך  ווָאס  וועג 
זיך  איז  צוריק,  און  רימאנאוו  קיין  דוקלא 
צו  עולם  נייגעריגער  א  צוזאמענגעקומען 
צו  נייגעריג  זייענדיג  הויז אריין,  אין  אונז 
וויסן וואס עס הערט זיך מיט׳ן זיידן, וויאזוי 

די נסיעה איז דורכגעגאנגען וכדומה.
איינדרוקן  מיינע  געטיילט  האב  איך 

מעגליך  ווייט  ווי  באמיט  זיך  עולם,  מיט׳ן 
צו מילדערן דעם רושם ווָאס די רייזע קיין 
רימאנאוו האט אויף מיר געמאכט, און אויך 
וואס  ּפיינליכע  דאס  מינימיזירט  איך  האב 
האט זיך ָאּפגעזעצט אויף מיין געמיט בעת 
איך האב ״עולה רגל״ געווען פון רימאנאוו 

קיין דוקלא...
האט  עולם  מיט׳ן  אזוי שמועסענדיג  און 
ָאנגערופן:  עולם  פון  איינער  פלוצים  זיך 

״ּפלַאקַאטן".
האט  ּפלַאקַאטן  ווארט  דאס  דערהערט 
״זיי  א  ָאן  הויז  דָאס  פארלאזט  עולם  דער 
גאס  אין  ארויס  בין  איך  אויך  געזונט״׳ 

געוואויר ווערן וועגן די ּפלַאקַאטן.
זעלנער  דייטשע  ווי  געזען  האב  איך 

די  אויף  ּפלַאקַאטן  אויס  קלעבן 
ּפלַאקַאטן  די  סלוּפעס.  טעלעגראפישע 
דער  פון  באפעל  א  מודיע  זענען 
מיליטערישער קאמענדאטור אז יעדן טאג 
זאלן 30 מענטשן זיך מעלדן צו דער ַארבעט 

אויף דעם און דעם זאמעלפונקט.
דער דאזיגער באפעל האט אנגעווארפן א 
פחד אויף די דוקלער אידן וועלכע האבן זיך 
נישט געקענט קיין עצה געבן, טייל האבן 
צו  יא מעלדן  זיך  דארף  אז מען  געהאלטן 
דער ַארבעט, בעת אנדערע האבן געהאלטן 
אז מען טאר זיך נישט יאווען אויף ַארבעט, 
אויסגעליפערט  וועלן  ַארבעטער  די  מחמת 
אידן   — און  טיף־דייטשלאנד  קיין  ווערן 
זענען נעבעך ארומגעלאפן ווי פאר׳סמ׳טע 

מייז.
צו  זיך  באשלאסן  האב  ּפערזענליך  איך 
מעלדן צו דער ַארבעט און איך האב אפילו 
זיך  זאלן  זיי  אז  חברים  מיינע  אגיטירט 
מעלדן צו דער ַארבעט, בכדי אויסצומיידען 
די פאלגן פון אומגעהארכזאמקייט און אויך 

בכדי נישט צו ּפראוואצירן די געסטַאּפָא.
איך בין אוועק אהיים און א מידער פון 
וועג, ַאן אנגעשראקענער פון דעם אלעמען 
אויפ׳ן  צוגעזען  האבן  אויגן  מיינע  ווָאס 
וועג, דערצו שטארק דערשיטערט פון דער 
שּפָאגל–נייער גזירה, האב איך זיך געלייגט 

שלאפן אין די מלבושים.
נאכט  יענע  האבן  רעיונות  גרויליגע 
מאכן;  צו  געלאזט  נישט  אויג  קיין  מיר 

פון הגאון האדיר

רבי פנחס הירשּפרונג זצ"ל
אב"ד מאָנטרעאָל

איבער די ערב–מלחמה יאָרן, די אַריינמאַרש פון די נאַציס ימ"ש אין 
זיין שטעטל, און וויאזוי ער איז געראַטעוועט געוואָרן קיין יאַפּאַן

יָאמערטָאל    נַאצישן
פון

אַ סעריע רירנדיגע זכרונות

11

זייט אויך 
משמח די 

אביונים 
פון אונזער 

שטאט

אין פורים וואס איר 
זענט פרייליך,

אטאמאטישע קרעדיט קארד סיסטעם

845.777.9991
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דער געדאנק אז מארגן וועל איך אויפסניי 
די  מיט  פנים  אל  פנים  שטיין  דארפן 
דאזיגער  דער   — אויפזעער  נאצישע 
ַאן  אנגעווארפן  מיר  אויף  האט  געדאנק 
אימה און א מאדנע אומהיימליכקייט האט 
מיר באהערשט, דעם זיידנ׳ס בילד איז מיר 
מילדער  זיין  אויגן,  די  פאר  געשטאנען 
שמייכל, זיינע גוטמוטיגע אויגן האבן מיר 
ווי געצערטעלט און עס איז מיר געקומען 
מפחד  תירא  ״אל  פסוק:  דער  זינען  אויפ׳ן 

פתאום!״.
באמיט  זיך  איך  האב  כוחות  אלע  מיט 
זיין  ממתיק  שרעק,  די  פארטרייבען  צו 
כאטש  געפינען  מרירות,  דָאס  עּפעס  מיט 
א האפענונג,  טרייסט, עּפעס  א שטיקעלע 
א  אויף  ָאנדייט  מינדסטן  א  אויסוועג,  ַאן 
האב  גראד  און  הרחבה...  ַאן  אויף  ישועה, 
א  זיידענ׳ם  דעם  אין  דערמאנט  זיך  איך 
ווארט אז ״אין דער צרה אליין איז דא די 
איך  האב  לי״(  הרחבת   — )״בצר  הרחבה״ 
גענומען ארומזוכן די הרחבה, דעם תכלית 
פון דעם ּפיין, פון די מורא׳דיגע יסורים און 
זוכענדיג דעם ״תכלית״ איז די נאכט  אזוי 
אויפשיינעם  גענומען  האט  עס  אריבער. 
דער טאג. איך האב געלייגט תפילין און זיך 

געשטעלט דאווענען.
אין דעם דאווענען האב איך געפונען ַאן 
אנהאלט, איך הָאב געדאווענט הארציג, מיט 
מיינע  דאגות,  מיינע  הלב,  מעומק  כוונה, 

האבן  עצבות  פון  מחשבות  זרות,  מחשבות 
זיך ווי אפגעטאן פון מיר, יעדעס ווארט פון 
פון  און  געצערטעלט  ווי  מיר  האט  תפילה 
גרויס השתפכות הנפש איז מיר מאדנע גוט 
פון  געווארן  באהערשט  בין  איך  געווארן. 
גארנישט  זיך  לאזט  ווָאס  הויכגעפיל  אזא 
ממש  האב  איך  ווערטער.  אין  איבערגעבן 
געפילט, אז איך בין איינגעהילט אין רחמים 
גוט,  מיר  איז  עס  און  גדולים  חסדים  און 

זייער גוט געווען.
געזעגענט  זיך  איך  האב  ָאּפגעדאווענט 
גאס.  אין  ַארויס  בין  און  בית  בני  די  מיט 
ָאּפגעווארט  שוין  מיר  האבן  אינדרויסן 
זיך  האבן  מיר  חברים.  מיינע  פון  עטליכע 
געלאזט צו דער ַארבעט, קוקנדיג אויף אונז 
געלאזט  בחורים  אנדערע  אויך  זיך  האבן 
די  אנשטאט  אז  אזוי  ַארבעט,  דער  צו 
געקומען  זענען  מענטשן   30 געפאדעדטע 

צו דער ַארבעט גאנצע 45 מענטשן.
זיך אויס  זיך גוט? לאזט  איז דאך דוכט 
א מעשה אז די נאצישע זעלנער האבן זיך 
ארויסגעלאזט איבער די גאסן אין א געיעג 
נָאך ַארבעטער, דָאס כַאּפן מענטשן פון די 
גאסן איז ביי די נאציס, הפנים, אזא צייט־

זעטיקט  ווָאס  אזא  סּפָארט  א  פארטרייב, 
זייער סאדיסטישען הונגער...

פאראייניגט  זענען  ״געכַאּפטע״  די 
פריי־געמאלדענע  די  מיט  געווארן 
פון  באגלייטונג  דער  אין  און  ארבעטער, 

נאצי־זעלנער און געסטַאּפָא־אגענטן, זענען 
מיר ָאּפגעפירט געווארן אין דער געריכט־

געביידע אויף ַארבעט.
זיך  פלעגט  געריכט־געביידע  דער  אין 
נַארַא־ ״ַאברַאנַא  ּפוילישע  די  אויפהאלטן 
דַאווַא״ )א מין פאלקס–מיליץ( און איידער 
ּפרעכטיגע  די  מיט  געשיידט  זיך  האבן  זיי 
דארטן  זיי  האבן  געביידע,  דער  פון  זַאלן 
פאראורזאכט א גרויסן חורבן, פארוואנדעלט 
געמאכט  שטויב,  און  אש  אין  חפצים  אלע 

תכלית־חרם פון אלץ און אלעס.
מיר האבן זיך געשטעלט צו דער ַארבעט 
אונטער דער השגחה פון צוויי סָאלדַאטן און 
צוויי געסטַאּפָא־אגענטן, פון וועלכע איינער 
האט גערעדט א זאפטיגן פאלקסטימליכען 

אידיש.
די געסטַאּפָא־אגענטן האבן אונז באפוילן 
געהארכזאם,  ״טיכטיג,  ַארבעט  די  טאן  צו 
געביידע  די  מחמת  ּפונקטליך",  און  פלינק 
דארף פארוואנדעלט ווערן אין א צענטער 

פאר׳ן דייטשן מיליטערישן שטאב.
געגעבן  אונז  האבן  סָאלדַאטן  די 
די  און  טאן  צו  וואס  אינסטרוקציעס 
געהַאלטן  האבן  געסטַאּפָא־אגענטן 
ווערן  זאל געטאן  ַארבעט  די  אויפזיכט אז 
פלינק  געהארכזאם,  ״טיכטיג,  וכדת:  כדין 

און ּפונקטליך"...
די  לויט  ַארבעט  מיין  געטאן  האב  איך 
אנגעוויזענע אינסטרוקציעס, באטראכטנדיג 

ַארבעטער,  בשעת מעשה דעם קאלעקטיוו 
וואס  בערד  האלב־געשוירענע  מיט  אידן 
אינמיטן  תהלים  קַאּפיטל  א  אריין  כַאּפן 
דער ַארבעט, אידן וואס ַארבעטן מיט גרויס 
אורטייל  מיט׳ן  ״צופרידן״  זענען  און  כונה 
פון דער השגחה, ווייל ״עס שטייט בפירוש 
זיין  יסורים דארף מען מקבל  געשריבן אז 

באהבה״.
טיכטיג  זייער  האט  מיר  מיט  בשכנות 

געַארבעט ַא יונגער בחור׳ל.
איך  האב  ביזטו?",  וועמענס  "אינגעלע! 

זיך געווענדעט צום בחור׳ל.
בין  אינגעל  קצב׳ס  דעם  ריטער  "פנחס 

איך".
"לייגסט שוין תפילין?".

בר־מצוה  ווער  איך  אבער  "נאכנישט, 
אי"ה זומער".

"ווי קומסטו אהער?".
"מען האט מיר געכַאּפט אין גאס".

זיין  בחור׳ל,  דָאס  באטראכט  איך 
אומשולדיג נאאיוו פנימ׳ל און איך טראכט; 
טיף  אזוי  ״מענטשן״  קענען  ווי  רבש״ע, 
ווי קען מען וואגן צו ״כַאּפן״ אזא  זינקען, 
קינד פאר שווערער פיזישער ַארבעט?! און 
איך ווענד זיך צום קינד: ״ַארבעט אינגעלע, 
עס וועט שוין לאנג נישט נעמען און מיר 

וועלן אהיימגיין״.
ווערן  אויגעלעך  די  ווי  באמערק  איך 

                   ע"י הרה"ג ר' יואל אלי' ראפאפארט שליט"א

שב"ק אחצ"ה בשעה 6:30
בבית ניעדערמאן

בס"ד

ויה"ר שנזכה לעשות כדת היום ולקיים את מצוותי' כדת כראוי וכנכון, ומכח סגולת המצוות הק' 
נזכה לכל מיני השפעות ולמחות זרעו של עמלק מן העולם בהתגלות כבוד שמים בב"א

הנהלת התאחדות אברכים

הננו להודיע אל הקהל הקודש, שתקיים בעז"ה

להיות עושים
שיעור כללי 

בהלכות פורים
בשב"ק אחצ"ה

להיות עושים
הנני להודיע אל הקהל הקודש, שתתקיים בעז"ה

שיעור כללי 
בהלכות פורים

בשב"ק ויקרא אחצ"ה
בזמן הדלקת הנרות

 ע"י

הרה"ג ר' יחזקאל שרגא מערץ שליט"א

מרבני כוללינו

בהיכל ביהמ"ד הגדול
ויה"ר שנזכה לעשות כדת היום ולקיים את מצוותי' כדת כראוי וכנכון, ומכח סגולת 
המצוות הק' נזכה לכל מיני השפעות ולמחות זרעו של עמלק מן העולם בהתגלות 

כבוד שמים בב"א

הנהלת התאחדות אברכים
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פייכט ביים קינד, אבער ער קאנטראלירט 
זיך, קיין טרערן לאזט ער נישט, ער ַארבעט 

געהארכזאם און טיכטיג.
מיט׳ן  געשפרעך  דעם  איבער  רייס  איך 
איך  בעת  ַארבעט,  די  פָאר  זעץ  און  קינד 
זינען  פון  בחור׳ל  דאס  מיר  קען  ַארבעט 
נישט ארויס און איך ווארף א בליק צו אים, 
איך זעה אז דאס בחור׳ל שטייט געבויגן און 
בילדל  פאטאגראפיש  קליין  א  באטראכט 
ווָאס ער האט פארזיכטיג אויפגעהויבן פון 

דריקט  פנימ׳ל  זיין  דיל,  אויפ׳ן  מיסט  די 
אויס פארזיכטיגקייט און חשק צום בילדל...

עס  ווארף  בילד!  דאס  נישט  "טשעּפע 
אוועק!", שושקע איך אריין צום קינד אין 

אויער אריין.
לאזט  און  זיך  דערשרעקט  בחור׳ל  דאם 

ארויס דָאס בילדל פון די הענט.
איך האב פרייער ָאּפגעאטעמט און נָאך 
איידער איך האב באוויזן צו קומען צו זיך 
פון איבערראשונג, איז ווי פון דער העלער 
הויט ארויס, מיט א מאדנער פלוצימדיגקייט, 

געסטַאּפָא־ די  פון  איינער  אונז  צו  קומט 
מורא׳דיג  געווען  איז  פנים  זיין  אויפזעער. 
ווילד פון רציחה און ער האט געהאלטן אין 
דער האנט א רעוואלווער אנגעצילט אויף 

דעם 12־יעריגע קינד.
איך האב זיך פארלוירן און נישט וויסנדיג 
וואס איך טו, האב איך, פאר גרויס שרעק, 
א כאפ געטאן די מערדערליכע האנט פון 
מענטשן־ אין  געסטַאּפָא־חי'  ווילדער  דער 
אין  ָאּפגעווענדעט  זי  האב  און  געשטאלט 
ארויסגעלאזט  איך  האב  דערביי  זייט,  א 
דער  וועלכן  פון  געוויין  היסטערישן  א 
גערירט  הפנים  איז  געסטַאּפָא־אויפזעער 
די  אויף  שוים  מיט  האט  ער  און   געווארן 
פארפלוכטער  "דער  געטאן:  זאג  א  ליּפן 
געוואלט  דאך  האט  ער  יודענקנאבע!... 
טאש  אין  זיך  צו  בילד  א  ארונטערלאזן 

אריין!"...
איך האב געמאכט א שטארקן ַאּפיעל צו 
אין  נעמען  זאל  ער  אז  געבעטן  און  אים, 
קינד,  דעם  פון  מינדעריעריגקייט  די  אכט 
זיין נאאיווע אומשולד וכדומה. מיין ַאּפיעל 
געסטַאּפָא־מחבל  דער  און  געווירקט  האט 

איז צוריק אוועק צו זיין ּפָאסטן.
פאל,  דעם  אט  פון  איבעראשט  שטארק 

האב  איבערלעבונג,  מורא׳דיגער  דער  פון 
איך פארלוירן דעם גלייכגעוויכט, עס האט 
מיר אנגעהויבן צו שווינדלען אין די אויגן 
א שלאפלאזע, טרייסטלאזע נאכט האב איך 
דער  פון  רושם  ּפיינליכער  דער  געהאט, 
רייזע מיט׳ן זיידן איז נָאך געווען פריש — 
פארלוירענער,  א  שטיין  געבליבן  איך  בין 

ָאן כוחות אויף ָאנצוגיין מיט דער ארבעט.
דָאס  האבן  ארבעטער  ארומיגע  די 
צוגעזען, און אויס מיטגעפיל האבן זיי מיר 
אנגעהויבן ארויסצוהעלפן אין דער ארבעט.
דערויף  האבן  געסטַאּפָא־אויפזעער  די 
מיר  צו  איז  זיי  פון  איינער  און  רעאגירט 
צוגעקומען, מיר באטראכט פון קָאּפ ביז די 
פיס און א זאג געטאן: "פארוואס קומען זיי 

דיר צוהילף, דיינע קאמעראדן?".
"ווייל ער איז אן הער ראבינער!", האט 
זיך איינער פון די ארויסהעלפער ָאנגערופן.
האט  )פעלשעווען(",  מארקורירען  ״זי 
דער געסטַאּפָא אויפזעער ארויסגעדונערט, 
א  באוויזן  זיך  האט  פנים  זיין  אויף  און 
זיך  האט  ער  געלעכטערל,  סארקאסטיש 
די  מיט  אוועקגעשטעלט,  וואוילי–ונגעריש 
הענט אין די קעשענעס, ציניש געשמייכלט 
מיין  אויף  אויסגעפרעגט  מיר  האט  און 
עלטער, מיין נאמען, מיין אדרעס וכדומה, 
און נאכדעם האט ער צו מיר א זאג געטאן: 
די  און  מארקורירסט,  די  אז  זעה  ״איך 
אויך,  מארקורירן  דיינע  ארויסהעלפער 
וועל איך דיר דערפאר איזאלירן: איך וועל 
ארבעט,  זעלבסטשטענדיגע  א  געבן  דיר 
פון  ָאּפהענגיג  זיין  נישט  זאלסט  דו  אום 

דיינע קאמעראדן".
דעם  אין  אריינגעפירט  מיר  האט  ער 
געביידע,  געריכט  דער  פון  פערדן־שטַאל 
מיר צוגעפירט צו א בארג מיסט פון וועלכן 
מורא׳דיגער  א  געטראגן  זיך  האט  עס 
זאל  איך  אז  באפוילן  און  געשטאנק 

ָאּפרייניגן דָאס מיסט מיט די הענט.
מיסט  הויפן  דעם  באטראכט  האב  ״איך 
און איך האב געזען אז עס באשטייט פון 
א פארשידענארטיגע געמיש, א געמיש פון 
פארשידענע מינים. ָאּפפַאל, שטרוי, טינוף 
 — וכדומה  זאמד  בהמות,  און  פערד  פון 
איבערגעמישט מיט געבראכענע שטיקלעך 
גלאזווארג און עס האט מיר ארומגענומען 
באהערשט,  זיך  האב  איך  אבער  גרויל,  א 
אוועקגעלייגט דעם שטאלץ אין א זייט און 
״בכבוד׳יגער״  דער  צו  גענומען  זיך  האט 

ארבעט.
פון  און  גענומען  נישט  לאנג  האט  עס 
דאס  טריּפן  גענומען  האט  הענט  מיינע 
זענען  געסטַאּפָא–אויפזעער  די  בלוט, 
געשטאנען ביי דער זייט און הנאה געהאט 
ווערן  הענט  אידישע  וואס  עסק  דעם  פון 
״מלוכלך  זענען  און  גלאז  פון  געשטאכן 

בצואה״...
איך האב דאס אלץ צוגעזעען, פארביסן 
די ליּפן, געשוויגן און געארבעט און נישט 
מורא׳דיגע  די  פארטראגן  מער  קענענדיג 
צו  געווענדעט  זיך  איך  האב  וועהטאגען, 
נָאך  געסטַאּפָא־אויפזעער  די  פון  איינעם 

אביסעל יָאד אדער ּפערעקסייד.
איבערגעקוקט,  זיך  האבן  אויפזעער  די 
געשמייכלט, און איינער פון זיי האט מיר 
דעם  האבן  דארף  איך  וואס  צו  געפרעגט 

יָאד.
האב  בלוט",  דָאס  פארגיפטן  צו  "נישט 

איך געענטפערט.

פון הגאון האדיר

רבי פנחס הירשּפרונג זצ"ל
אב"ד מאָנטרעאָל

איבער די ערב–מלחמה יאָרן, די אַריינמאַרש פון די נאַציס ימ"ש אין 
זיין שטעטל, און וויאזוי ער איז געראַטעוועט געוואָרן קיין יאַפּאַן

יָאמערטָאל    נַאצישן
פון

אַ סעריע רירנדיגע זכרונות

]פָארזעצונג פון זייט 75[

להולדת הבנים
הר"ר חיים הערש שפירא שליט"א

ר' אליעזר בינער נ"י
ר' אליעזר זוסיא געלב נ"י

ר' אשר ראזענבערג נ"י
ר' בנציון )ברא"ד( איצקאוויטש נ"י

ר' דוד שמואל ווייס נ"י
ר' חיים אברהם ליבערמאן נ"י

ר' חיים יצחק סופר נ"י
ר' יואל )בר"א( ווייס נ"י

ר' יודא בלום נ"י
ר' יוסף קלאר נ"י

ר' ישראל יודא ווערצבערגער נ"י
ר' משה אלי' טייטלבוים נ"י

ר' משה יצחק איצקאוויטש נ"י
ר' נפתלי יודא פריעדמאן נ"י

ר' נפתלי צבי וויטריאל נ"י
ר' עזריאל מיטטעלמאן נ"י
ר' שמעון בלומענפעלד נ"י

להולדת הבנות
הרה"ג ר' יוסף רוקח שליט"א 

ר' אברהם )בר"י( לעווי נ"י

ר' אהרן ישעי' פעקעטע נ"י
ר' אייזיק ליפא שטויבער נ"י

ר' דוד רעטעק נ"י
ר' חיים אלישע גראסמאן נ"י

ר' יואל )בר"ח( פריינד נ"י
ר' יואל )ברמ"מ( סאאל נ"י

ר' לוי יצחק ווערטהיימער נ"י
ר' מענדל )ברמ"ל( ראזענבערג נ"י

ר' משה )ברש"מ( הירש נ"י
ר' משה יודא )בר"י ברש"מ( עקשטיין נ"י

ר' פישל ראזענבערג נ"י
ר' שלמה )בר"י( ראטה נ"י

ר' שמואל )ברה"ל( לאנדא נ"י

להכנסת בניהם לעוה"מ
ר' יואל יאקאבאוויטש נ"י

ר' משה יצחק האס נ"י

לנישואי צאצאיהם
הר"ר משה הערש בערקאוויטש שליט"א

הרה"ג אברהם יעקב בלום שליט"א
הרה"ג מנחם נתנאל יונגרייז שליט"א

דומ"ץ דקהל יטב לב בלומינגראוו

ר' אברהם )ברש"י( קליין נ"י
ר' אברהם יוסף יאקאבאוויטש נ"י

ר' אלימלך קרויס נ"י
ר' דוד )ברי"מ( עקשטיין נ"י
ר' וואלף )ברי"ד( לאנדא נ"י

ר' זלמן לייב )בר"ק( ווייס נ"י
ר' חיים אברהם ווייס נ"י
ר' חיים אלי' צוויבל נ"י

ר' חיים יצחק אהרן וואלדמאן נ"י
ר' חנני' גאלדבערגער נ"י

ר' יואל )בהר"ש בהר"מ( פריעדמאן נ"י
ר' יואל )בהר"ש( הכהן פריעדמאן נ"י

ר' יואל )ברי"צ( גליק נ"י
ר' יואל )ברי"ש( קאהן נ"י

ר' יואל )ברש"ז( פאלאטשעק נ"י
ר' יואל )ברשא"מ( גרובער נ"י

ר' יושע צבי מאשקאוויטש נ"י
ר' יעקב אלי' ראטענבערג נ"י

ר' יצחק וויינשטאק נ"י
ר' ישראל ארי' האללענדער נ"י

ר' ישראל מיללער נ"י
ר' ישראל פריינד נ"י

ר' לוי אהרן עסטרייכער נ"י
ר' משה יחזקאל לויפער נ"י

ר' משה יצחק רייזמאן נ"י
ר' משה ניסים מזרחי נ"י

ר' משה שמואל ניימאן נ"י
ר' משה שמואל פרענקל נ"י 

ר' נחמי' געלב נ"י
ר' שלמה יקותיאל יאקאבאוויטש נ"י

לנישואיהם
ר' אברהם צבי מרדכי וויינשטאק נ"י

ר' אברהם צוויבל נ"י
ר' אהרן ניימאן נ"י

ר' אלטר שמעון דוד קאהן נ"י
ר' אפרים שלמה זלמן מארמארשטיין נ"י

ר' בנציון נחום יונגרייז נ"י
ר' גדלי' עסטרייכער נ"י

ר' גרשון מענדל קלאר נ"י
ר' חיים מרדכי הערשקאוויטש נ"י

ר' יואל עמרם מלכיאל גאלדבערגער נ"י
ר' יודא קרויס נ"י
ר' יושע בלום נ"י
ר' יעקב ווייס נ"י

ר' יעקב זאב בערגער נ"י
ר' יעקב משה פאלאטשעק נ"י
ר' יצחק חיים מנחם געלב נ"י

ר' יצחק שלום ראטענבערג נ"י
ר' מאיר משה ווייס נ"י

ר' מענדל פריעדמאן נ"י
ר' מרדכי בנציון עקשטיין נ"י

ר' קלמן אליעזר מזרחי נ"י
ר' שמעון מיללער נ"י

ר' יואל )ברש"א( מייזעלס נ"י, קרית יואליעקב נ"יהרה"ג ר' שבתי קאהן שליט"א, קרית יואל

ר' חיים שמעון מאיר טירנויער נ"י, קרית יואלאהרן צבי נ"יר' אברהם יושע )ברח"מ( בינער נ"י, קרית יואל

ר' יקותיאל מרדכי פריעדמאן נ"י, קרית יואלדוד נ"יר' חיים ארי' שווארטץ נ"י, וויליאמסבורג

ר' טובי' מאיר אינדיג נ"י, קרית יואלאברהם צבי נ"יר' חיים זילבער נ"י, מאנסי

ר' ארי' דוב פאוועל נ"י, מאנסייעקב נ"יר' יואל )ברא"ז( אינדיג נ"י, קרית יואל

ר' שמעון ליבערמאן נ"י, קרית יואליעקב אליעזר נ"יר' יודא ארי' קויפמאן נ"י, וויליאמסבורג

ר' ישראל ניימאן נ"י, קרית יואלאהרן נ"יר' ישכר בעריש שעהנברון נ"י, קרית יואל

ר' יקותיאל הערש וויינבערגער נ"י, וויליאמסבורגשלמה נ"יר' משה אהרן ווייס נ"י, קרית יואל

איהם
אצ

אירוסי צ
ל
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אימער  איז  בלוט  דיין  "יודע! 
געסטַאּפָא־מאן  דער  האט  פארגיפטעט!", 
געענטפערט, און האט גענומען באטראכטן 

מיין האנט.
דערווייל  איז  האנט  מיין  באטראכטנדיג 
ער  געווארן,  האנט פארבלוטיגט  זיין  אויף 
האט ָאּפגעלאזט מיין האנט און איז אוועק, 
איבריגע  די  אוועק  אויך  זענען  אים  מיט 
בין  איך  און  מיטאג(  )פאר  אויפזעער 

געבליבן ארבעטן אליין ָאן אויפזעער.
איז  אוועק  זענען  אויפזעער  די  נאר  ווי 
אריינגעקומען מיינס א באקאנטער פריילין, 
און זעענדיג מיין לאגע מיר פארגעשלאגען 
ארבעט  דער  צו  זיך שטעלן  דהיינו:  הילף, 
און איך זאל זיין ַאכטונג געבן, אויב מאכט 
אויפזעער  נאצישע  די  פון  איינער  אז  זיך 
קומט ָאן, זאל איך צוריק איבערנעמען די 

ארבעט...
טאן  נָאכ'ן  געווען,  טאקע  איז  אזוי  און 

האב  ארבעט  טייל  היבשן  א 
אנקומען  דָאס  באמערקט  איך 
איך  האב  אויפזעער,  די  פון 
און  ארבעט  די  איבערגענומען 

יענער איז נעלם געווארן.
פארענדיגט  האב  איך  ווען 
ערך  ַאן  געווען  איז  ארבעט,  די 
אלע  בייטאג,  אזייגער  דריי 
שוין  זענען  ארבעטער  איבריגע 
אויך  און  געווארן  באפרייט 
גרייטן  גענומען  זיך  האב  איך 
געמאכט  האב  איך  אהיימצוגיין. 
מיינע הכנות אומגעשטערט און 
האב זיך געלאזט אין וועג אריין, 
ארויס  בין  איך  נאר  ווי  אבער 
זיך  האט  טיר,  זייט  יענער  פון 
אן  דערטראגן  אויערן  מיינע  צו 
אויסגעשריי: ״יודע—צוריק״. איך 
האב זיך צוריקגעקערט און דער 
דערלאנגט  מיר  האט  אויפזעער 
א בעזים און באפוילן צו רייניגן 

דעם בית־הכסא.
ארויסגעוויזן  נישט  האב  איך 
הָאב  איך  און  ּפרָאטעסט  קיין 
אויך געטאן די דאזיגע ארבעט, 
אבער שוין נאכדעם ווי איך האב 
פארענדיגט די ארבעט האב איך 
אפגעטונקן  צוטראגנקייט,  אויס 
דעם בעזים אין אן עמער ריינער 
נאצישע  די  וועלכן  פון  וואסער 
)אין  טרינקען  פלעגן  אויפזעער 
די קליינע גאליצישע שטעטלעך 
וואסער– קיין  נישטא  איז 

דָאס  אז  נאטירליך  לייטונג(. 
האט ארויסגערופן דעם צארן פון 
דעם אויפזעער און ער האט מיר 
ערשט  און  מכת־רצח  געשלאגן 
באפוילן  מיר  ער  האט  נאכדעם 
דרייסיג  פון  זאל במשך  איך  אז 
און  עמער  דעם  וואשן  מינוט, 
דער  צו  קומען  אויפסניי  מארגן 

ארבעט.
אנגענומען  זיך  האב  איך 
מוט און אים געפרעגט צי מיין 
האט  ער  אים.  געפעלט  ארבעט 

דערויף גארנישט געענטפערט.
צי  געפרעגט,  אים  איך  האב 
זענען  ַארבעטער  איבריגע  די 
צו  געווארן  באאויפטראגט 
קומען מארגן ארבעטן? האט ער 

געענטפערט אז ניין.
"טא פארוואס זשע מאכסטו מיט מיר ַאן 

אויסנאם", האב איך געוואגט צו פרעגן.
ַא הער ראבינער!", האט  "ווייל דו ביזט 

דער נאצי געענטפערט.
*

איך האב זיך געלאזט אין וועג אריין ַאן 
אומצופרידענער פון דעם אויסנאם וואס איז 

מיט מיר געמאכט געווארן.
בלויז  איך  האב  אהיים  וועג  מיין  אויף 
אוקראינער  און  סָאלדַאטן  דייטשע  געזען 
פאר  באטראכט  האבן  דייטשן  די  וועמען 
האבן  ּפָאלַאקן  און  אידן  ״ּפריווילעגירטע״. 
אויגן,  די  אין  ווארפן  געטארט  נישט  זיך 
בלויז  הייזער...  די  אין  געווען  זיי  זענען 
שניט–קראם  וועבער׳ס  משה־דוד  ארום 
און  ּפָאלַאקן  אידן,  אסאך  געזען  איך  האב 
נייגעריג  געווען  בין  איך  אוקראינער. 
גרויס  אזוי  איז  ״שמחה״  די  וואס  וויסן  צו 

ארום משה־דוד׳ן, בין איך אויך צוגעגאנגען 
משה־ ווי  געזען  איך  האב  המון–עם,  צום 
און  איבערגעשראקענער  ַאן  שטייט  דוד 
געוועזענער  דער  טיפראוועץ,  גלח  דער 
הלמאי  מוסר  אים  זאגט  בירגערמייסטער, 
ביסל  זיין  קעלער  אין  באהאלטן  האט  ער 
״פארקויפן״  נישט  עס  וויל  און  ארימקייט 
פאר  ּפויערן  אוקראינישע  ארימע  די  צו 
ווילהעלמ׳ס  קייזער  פון  מארקעס  דייטשע 
צייטן... וועלכע זענען נָאך אין 918' אנולירט 
געווארן... דערביי האט דער גלח געמאכט ַאן 
אפיעל צו די ״ּפריווילעגירטע״ אוקראינער 
זיי זָאלן חלילה נישט ״קָאנפיסקירן״ די אין 
טראגט  ער  און  סחורה,  געפונענע  קעלער 
ארויס אן אורטייל אז משה־דוד וועבער זאל 

צאלן קנס 50 זלאטעס!
פאר  טיפראוועץ  גלח  דעם  קען  איך 
אוהב־  ַאן  פאר  מענטשן,  ליבעראלן  א 
ישראל וועלכער האט שוין נישט איינמאל 

אין  ּפָאגרָאמען  פון  אידן  געראטעוועט 
ּפוילישער  דער  פון  האניג־חדשים  די 
ווען   ,'918 אין  זעלבסטשטענדיגקייט 
אויסדריקן  פלעגן  ּפַאטריאטן  ּפוילישע 
פָארם  דער  אין  פרייד  נאציאנאלע  זייער 
פון בַארויבן אידישע געשעפטן און שניידן 
פָאר  מיר  איך  שטעל   — בערד  אידישע 
טיפראוועץ  גלח  דער  האט  איצט  אויך  אז 
ָאּפגעטָאן ַאן ענליך שטיקל ארבעט און איך 
עס  וואס  באקאנטע  מיינע  ביי  זיך  פרעג 

קומט דא פָאר.
אוקראינער  ַאן  אז  געוואויר  ווער  איך 
משה־דוד׳ן  צו  אריינגעקומען  איז  ּפויער 
איינגעהאנדעלט  און  אריין,  געשעפט  אין 
א היבש ביסל סחורה פאר וועלכן ער האט 
געצאלט מיט ״ווילהעלמ׳ס וואלוטע״, אבער 
דער אפעטיט צום קויפן האט געהאלטן אין 
איין שטארקן זיך און משה דוד האט נעבעך 
נישט געקענט נאכקומען זיין ַאּפעטיט... איז 
מלא־רציחה  אוועק  ּפויער  דער 
״יעקע״.  א  געברענגט  האט  און 
א  געמאכט  האט  ״יעקע״  דער 
האט  און  קעלער  אין  רעוויזיע 
געפונען סחורה. האט דער ״יעקע״ 
געזאגט, אז די אוקראינער קענען 
איצט פראנק און פריי זיך א לאז 
טאן איבער די אידישע געשעפטן 
און  ״פריי  סחורה  נעמען  און 

אומגעשטערט״...
זיך  אוקראינער  די  האבן 
האט  ארבעט,  דער  צו  געלאזט 
קוים  זיי  טיפראוועץ  גלח  דער 
איז  שטאט  די  און  ָאּפגעהאלטן 
א  פון  געווארן  געראטעוועט 

ּפָאגרָאם.
צווישן דעם המון־עם בין איך 
אויך געוואויר געווארן אז מיינע 
עלטערן זענען שטארק באזארגט 
אלע  אז  פאקט  דער  מיר,  וועגן 
פון  געקומען  זענען  אנדערע 
איינער  איך  בעת  ארבעט,  דער 
בין פארבליבען — דער דאזיגער 

פאקט באאומרואיגט זיי.
גלייך  איך  בין  דעריבער 
בני–בית  די  דערציילט  אהיים, 
אלץ וואס מיט מיר האט פאסירט 
און אז איך מוז אויך מארגן זיין 
ביי דער ארבעט, ווייל איך בין א 

יוצא מן הכלל...
מנחה– געדאווענט  האב  איך 
ארומגעוואשן,  זיך  מעריב, 
באנדאזשירט ביידע פארוואונדעטע 
הענט, ָאּפגעגעסן און זיך געלייגט 
שלאפן. כאטש איך בין געווען מיד 
און ערשעּפט, בין איך אויך די נאכט 
נישט  און  געשלאפן  נישט  כמעט 
נאר איך בין נישט געשלאפן, נאר 
די גאנצע אידישע באפעלקערונג 
געזארגט  געשלאפן.  נישט  איז 
פאר דעם האט דער מיליטערישער 
שטאב, ער האט נאכט־איין, נאכט 
טאנקען  ארויסגעשיקט  אויס, 
מיט  מאטאר–ביציקלעך  און 
די  איבער  אויטאס  געפאנצערטע 
גאסן מיט ַאן אומדערהערטען רויש, 
ווָאס האט גערויבט דעם שלאף פון 

דער ציווילער בַאפעלקערונג.
 — ַארבעטס־טאג  צווייטער  מיין 
לייענט אין קומענדיגן נומער אי"ה
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YOUR BEST CHOICE 
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מאסיווע הצלת אוקריינע 
אונטערנעמונג דורך אידן     

אין אמעריקע

דעם זונטאג איז פארגעקומען א טעלעפאנישע אסיפת 
אין  הקודש  קהילות  חרדי'שע  פילע  פון  ועסקנים  רבנים 
אידן  פַאר  עסקן  בַארימטער  פונעם  בראש  אמעריקע, 
וועלכע געפינען זיך במצוקה, הרבני ר' משה מארגארעטן 
רבי  הגדול  הגאון  מיט  ָארגַאניזַאציע,  "צדק"  די  פון  הי"ו 
חיים יוסף דוד ווייס שליט"א דומ"ץ סאטמאר אנטווערּפען 
וואו מען האט געהערט פון  און אנדערע רבנים שליט"א, 
די ארומיגע מדינות  און  אוקריינע  אין  רבנים  פירנדע  די 

איבערן מצב פון די געשטראנדעטע אידן אין אוקריינע.
ביי דער אסיפה איז געבליבן אז א סּפעציעלע דעלעגאציע 
מצב  אויפ'ן  אומקוקן  זיך  יארק  ניו  פון  ארויספארן  וועט 
פון די פליטים ביי די גרעניצן צו זען וואס מען קען טון 
ארויסצוהעלפן. א גרוּפע רוסיש–רעדנדע וואלונטירן וועלן 
ארום גיין פון טיר צו טיר צו עוואקואירן די פארבליבענע 

אידן אין אוקריינע.

עסקנים אין וויען מָאביליזירט 
צו העלפן אוקריינישע אידן

הָאבן  עסטרייך,  וויען,  אין  עסקנים  עטליכע 
אונטערגענומען ַא קַאמּפיין צו שיקן עסנווַארג צו זייערע 
אידישע  לָאקַאלע  די  מָאלדָאווע.  אין  ברידער  אידישע 
איינוואוינער אין וויען זענען ַארויסגעקומען אין די מַאסן, 
ַאנדערע  און  קליידונג  עסנווַארג,  בייגעשטייערט  און 
געצייג, און ביז 12 שעה הָאבן זיי גרייט ַא ריזיגע ליפערונג 

און דָאס ָאּפגעשיקט קיין מָאלדָאווע.
זַאלצמַאן  פנחס  הרב  מָאלדָאווע,  פון  רב  הויּפט  דער 
שטַארק  זיך  מעסעדזש  סּפעציעלן  ַא  אין  הָאט  שליט"א, 
זָאגנדיג  געמיינדע,  אידישע  וויענער  די  פַאר  בַאדַאנקט 

עטליכע  ָאנגעגרייט  טַאקע  הָאט  ער  ווָאס  טרָאצדעם  ַאז 
אויסגעלָאפן  ַאלעס  כמעט  שוין  איז  עסנווַארג,  מיט  טָאן 
וויבַאלד מען הָאט זיך נישט גערישט ַאז דער פליטים פלייץ 
וועט זיין ַאזוי שטַארק, און ַא דַאנק די ליפערונג קען מען 

ווייטער פיטערן די הונגעריגע אידישע פליטים.

אידן אין ַאנטווערּפען שיקן 
הילף פאר אוקריינע

האט  ַאנטווערּפען  אין  געמיינדע  אידישע  די 
אהערגעשטעלט א מאסיווע ביישטייערונג פאר אוקריינישע 
וואוינען אונטער'ן שאטן פון מלחמה אין  וועלכע  ּפליטים 

ּפוילן, מָאלדָאווע און אנדערע לענדער ארום אוקריינע.
די "הצלה" אין ַאנטווערּפען און פילע אידישע ביזנעסער 
עסנווארג,  סוּפליי,  מעדיצינישע  בייגעשטייערט  האבן 
פארלאנג  דעם  לויט  מאטעריאל,  אנדערע  און  דאכענעס 
פון די עסקנים וועלכע זענען אויפ'ן פראנט מיט די ּפליטים 

אין אייראּפע.
ַא סּפעציעלע סימבָאלישע צערעמָאניע איז פָארגעקומען 
הָאבן  ווָאלונטירן  הצלה  און  ביזנעסלייט  אידישע  די  וואו 
דרייווערס  די  פַאר  געצייג  מיט  בַאקסעס  די  ָאּפגעגעבן 
וועלכע הָאבן זיך ַארויסגעלָאזט אויף די געפַארפולע רייזע 
די געצייג  ווי מען הערט איז  די אוקריינישע גרעניץ.  צו 
די  ָאּפ  זיך  גיבן  וועלכע  ווָאלונטירן  הצלה  צו  ָאנגעקומען 
יעצטיגע טעג ביי די גרעניץ רַאיָאן צווישן מָאלדָאווע און 

אוקריינע צו העלפן אידן.

אוקריינער פליטים שיין 
אויפגענומען אין סיגעט, רומעניע

גרעסערע גרוּפעס פון אוקריינער אידן וועלכע אנטלויפן 
שכינות'דיגע  די  צו  גרעניץ  דעם  אריבער  מלחמה  די  פון 
איבערגעבויטע  די  אין  אויפגענומען  שיין  ווערן  רומעניע 
שוהל אין די שטאט סיגעט וועלכע איז לעצטנס רענאווירט 

כשר'ע  יארק.  ניו  פון  עסקנים  סאטמארער  דורך  געווארן 
עסן ווערט סערווירט דורכאויס דעם גאנצן מעת לעת און 
אנגעקומענע  די  ארויס  העלפן  ארט  אויפן  ווָאלונטירן  די 

משפחות זיך ספראווען מיט דעם שווערן מצב.

שוהלן אין ּפוילן גרייט 
אויפצונעמען ּפליטים

היסטאריע  אידישע  ּפרעזערווירן  צו  "פאונדעישאן  די 
אין ּפוילן" ארגאניזאציע האט אנגעבאטן דריי געוועזענע 
שוהלן וואס איז אונטער זייער קאנטראל אין דרום-מזרח 
ּפוילן, צו ווערן גענוצט אלס צענטערן צו העלפן אידישע 
שטעט  די  אין  זענען  שוהלן  די  אוקריינע.  פון  ּפליטים 
זאמושטש, פשעמישל און לענטשנע, וועלכע האבן אמאל 
געבליט אלס אידישע געגנטער בעפאר'ן וועלט קריג, און 

די שוהלן אין די שטעט שטייען ליידער שוין יארן ליידיג.
ּפוילן  פון  גרעניץ  די  נעבן  זענען  שטעט  דריי  ַאלע 
די  איז  וועלכע  ּפשעמישל  סּפעציפיש  אוקריינע,  מיט 
הויּפט בַאן–גרעניץ שטָאט וואו מען קען פָארן פון לבוב, 
אוקריינע, ַאריין קיין ּפוילן. אין ּפשעמישל ַא ליינס זענען 
שוין ָאנגעקומען מער פליטים ווי וויפיל איינוואוינער עס 

וואוינען דָארט.

מָאלדָאווער אידן נעמען אויף 
50 פרישע פליטים א שעה

דער הויּפט–רב פון מָאלדָאווע הרב זאלצמאן גיט איבער, 
אז דער שטראם פון אוקריינער פליטים קיין מָאלדָאווע גייט 
ָאן אומאויפהערליך, און ממש יעדע שעה קומען ָאן נאך 50 
ָאּפגעמוטשעט  גאר  זענען  פליטים  די  אידן.  אנטלאפענע 
נאך לאנגע שעות זיך וואלגערן אויף די וועגן און ביי די 
גרעניצן און ווערן ּפלַאצירט אין האטעל–צימערן וועלכע 

די אידישע קהילה האט ָאּפגעדינגען.
געּפראוועט  האט  מָאלדָאווע  אין  געמיינדע  אידישע  די 
א שבת אינאיינעם מיט הונדערטער אידישע ּפליטים פון 
ווייטער אנגעגאנגען  אוקריינע. אין לויף פון שבת זענען 
די אּפעראציעס אריבערצוברענגען ּפליטים פון אוקריינע, 
זיי צו ראטעווען פון א סכנת מוות ה"י. הרב זאלצמאן האט 
אנגעפירט מיט'ן צושטעלן די שבת'דיגע סעודות, ווארימע 

עסנווארג, און אנדערע צוגעהערן פאר אלע.
הרב זאלצמאן דערציילט, אז די אידישע ארגאניזאציעס 
זענען געווען די איינציגע זיך באצייטנס צו צוגרייטן, און 
כאטש די רעגירונג האט ארויסגעהאלפן דערמיט, האבן זיי 
מָאמנענטַאל  אויס.  נישט  פעלט  עס  אז  געהאלטן  אבער 
אין  הילפס–ארגאניזאציעס  אידישע  נאר  פונקציאנירן 

מָאלדָאווע ארויס צו העלפן די פליטים.
ארבעט  הייליגע  די  ָאן  ווייטער  גייט  אזוי 
זיי  אוקריינע  פון  פליטים  פילע  נאך  אריבערצוברענגען 
צו ראטעווען פון א באלדיגן אומקום ה"י. עס איז געווען 
צוגעשטעלט אלע שבת'דיגע געברויכן פאר אלע אידן וואס 

געפינען זיך דארט.

"קדם" וויין–פירמע וועט 
מנדב זיין ווָאדקע איינקונפטן 

ארויסצוהעלפן פליטים

"רויעל"  די  האט  סאלידאריטעט,  פון  צייכן  א  אין   
די  פון  אייגנטימערשאפט  די  אונטער  וויין–פירמע  )קדם( 

Tax & Accounting Services 
Individual & Business 

ייעעקקבב  דדוובב  ככההןן    
845.751.3355 
845-751-3356
Info@OnFileAccounting.com 
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הערצאג פאמיליע געמאלדן, אז אלע איינקונפטן פון אירע 
וועט  ברענדס,  וואדקע  "לבוב"  און  "דאר"  אוקריינישע 
פָאנד  סּפעציעלן  א  צו  גיין  וואכן   2 קומענדיגע  די  פאר 
דָאס  קעמפער.  און  פליטים  אוקריינער  די  ארויסצוהעלפן 
בַאטרעפט א געשאצטע סך–הכל פון אמווייניגסטנס 30,000 

דאלער. 

100 קינדער פון זשיטָאמיר אריבער 
דעם גרעניץ קיין רומעניע

אין  היים  ַא  פון  קינדער  אידישע   100 פון  גרוּפע  א 
זיך  באוויזן  האבן  אוקריינע  אין  זשיטָאמיר  שטאט  די 
ארויסצוראטעווען פון אוקריינע און דורכגיין דעם גרעניץ 

צו די שכינות'דיגע רומעניע.
ּפרָאבלעמען  געהאט  האבן  קינדער  עטליכע 
אריבערצוגיין צוליב פעלנדע שריפטן אד"ג, און מיט דער 
הילף פון א גאווערנער אין א רומענישן ּפרָאווינץ האט מען 
ּפלַאן  לויט'ן  וועלן  און  אריבערצולאזן  זיי  אויסגע'פועל'ט 

זיך דערווייל אויפהאלטן אין קלויזנבורג.

שלאכטן נישט ווייט פונעם 
ציון הבעל התניא זצ"ל

דער  ליגט  עס  וואו  הַאדיטש  אוקריינער שטאט  די  אין 
הייליגער בעל התניא זי"ע, זארגט מען זיך אז דער ציון קען 
וואס  די פייער אויסטוישן, נאכדעם  פון  ווערן  געשעדיגט 
רוסישע  צווישן  פארגעקומען  זענען  שלאכטן  העפטיגע 
זעלנער און אוקריינער סאלדאטן ווי אויך ציווילע אין די 
פאלטאווע באצירק, אינגאנצן 3 מייל אוועק פון די שטאט.
משפחות,  אידישע   8 געווענליך  וואוינען  הַאדיטש  אין 
יעצטו  ישיבה, אבער  זיך דארט א חב"ד  ווי אויך געפונט 
זענען בלויז פארבליבן די פאמיליעס פונעם ראש ישיבה 
שוין  קענען  וועלכע  בחורים   5 נאך  און  משגיח  דער  און 

נישט אנטלויפן וויבאלד די וועגן זענען בלאקירט.

גע'מל'עט נאכ'ן אנטלויפן פון 
באמבארדירונג

א איד וועלכער איז זונטאג נאכט אנטלאפן פון שווערע 
חַארקוב, האט  אין דער שטאט  רוסישע באמבארדירונגען 
אין  יאר  פערציג  נאך   — באשלאסן  אינדערפרי  מאנטאג 
און אריינקומען בבריתו  לאזן מל'ען  צו  זיך  זיין לעבן — 
של אברהם אבינו, און געווארן א פולקאמער איד. דער איד 

האט זיך געראטעוועט דאס לעבן צו דער שטאט דעניּפרא 
וואו עס איז אוועקגעשטעלט געווארן א ּפליטים–צענטער, 
וואו ער איז אריבער א ברית מילה, ויקרא שמו בישראל 

דוד בן ישראל.

60 ישיבה בחורים פון דעניפרא 
ארויסגעראטעוועט

צענדליגער בחורים פון די ליובאוויטשער ישיבה אין די 
שטאט דעניפרא, די דריט–גרעסטע שטאט אין אוקריינע, 
פון  ארויסצוזען  זיך  וועג  לאנגן  דעם  אנגעהויבן  האבן 

אוקריינע.
קינדער  זענען  יאר   17-13 פון  עלטער  אין  בחורים  די 
די  און  אוקריינע  לענגאויס  משפחות  ליובאוויטשער  פון 
האט  מצב  דער  וואס  טראצדעם  מדינות.  שכינות'דיגע 
די  אבער  האט  שטאט,  די  אין  רואיג  אויסגעזען  אנפאנג 
פארערגערונג פון די סיטואציע איבער'ן לאנד געברענגט 

דעם באשלוס צו עוואקואירן די ישיבה.
געפארן  צוערשט  זענען  שטַאב  ישיבה  און  בחורים  די 
קיין  איבערנאכט  צוג  11–שטונדיגע  א  מיט  מאנטאג 
קיין  גרעניץ  די  אריבער  געווען  זענען  און  ָאדעסע, 
מָאלדָאווע דינסטאג נאכמיטאג, פון וואו זיי וועלן ָאּפפליען 
קיין דיסלדָארף, דייטשלאנד, וואו עס איז אהער געשטעלט 
געווארן די צייטווייליגע אכסניא של תורה פאר די ישיבה.

אנטלאפן ַא שעה פַאר     
מיסיל–ַאטַאקע!

מיט גרויס סייעתא דשמיא האט זיך א אידישע פאמיליע 
פון עלף מיטגלידער באוויזן צו ראטעווען און אנטלויפן פון 
זייער היים אין אוקריינע, א קנאּפע שעה איידער א רוסישע 

מיסיל האט געלאנדעט דירעקט אויף זייער היים.
מזרח  קראמאטארסק,  אין  געוואוינט  האט  פאמיליע  די 
אוקריינע, און זיי האבן געוואלט פארבלייבן, אבער א דאנק 
צו  געווען  מסכים  זיי  האבן  הי"ו  קאהן  מענדל  ר'  העסקן 
פארלאזן און אנטלויפן פונעם הויז, און אזוי געראטעוועט 

געווָארן פון ַא זיכערן טויט.

געראטעוועט פארוואונדעטע 
קיעוו משּפחה

"הצלה-עיר" און עטליכע אנדערע ארגאניזאציעס האבן 
אינאיינעם דורכגעפירט א העלדישע עוואקואציע בעצם יום 

פון אוקריינע עטליכע מיטגלידער  השבת, ארויסצונעמען 
פון א אידישע משּפחה וואס זענען פארוואונדעט געווארן 
באמבארדירונג  מיסיל  רוסישע  א  פון  רעזולטאט  אלס 
געפירט  מען  האט  אידן  פארוואונדעטע  די  קיעוו.  אין 
צו  דארט  פון  און  מָאלדָאווע,  קיין  אריבער  גרעניץ  צום 

שּפיטעלער פאר באהאנדלונג.

מידיא באריכט איבער      
אומאן שעלטער

די אינטערנַאציָאנַאלע מידיא האט די ווָאך באריכטעט 
אין  הקדוש  ציון  ביים  איינריכטונגען  די  אז  דעם  איבער 
אומאן, אריינגערעכנט די מקוה, איז פארוואנדלט געווארן 
איינוואוינער.  לאקאלע  די  פאר  באמבע–שעלטער  א  אין 
אויסגעשטעלט  האבן  עסקנים  אז  ערווענט,  באריכט  דער 
העלצער אלס בענק אין דער גאנצער מקוה וואס איז גאר 
ּפַאסיג פאר א באמבע–שעלטער ווען די סירענעס צעפייפן 
פון דעם  וויבאלד עס איז געבויט אינעם בעיסמענט  זיך, 

ריזיגן קלויז.
די פושקינא געגנט ווערט גענוצט דורך אידן און נישט-
צעפייפן  סירענעס  די  ווען  בונקער  א  ַאלס  צוגלייך  אידן 
רבי  הרה"ק  פון  קבר  דער  ווערט  הערט  מען  ווי  און  זיך, 
נחמן מברסלב זי"ע ָאּפגעהיטן דורך אוקריינישע נעשאנעל 

גַארד.

לעצטע אידן פַארלאזן     
שטאט אומַאן

די אידישע גאסן אין די שטאט אומַאן שטייען פאר'יתום'ט 
וויבַאלד וואס ווער עס האט נאר געקענט איז אנטלאפן פון 
די שטאט, בפרט ווען אינעם צווייטן טאג פון די שלאכטן 

איז אומגעקומען ַא דָארטיגער איינוואוינער.
די "הצלה" אנפירער אין אוקריינע בעטן ווער עס קען 
זאל  מען  אבער  לאנד,  דאס  פארלאזן  שנעלער  ווי  זאל 
אלע  נאכקומען  צו  זיי  מיט  קָאָארדינירן  צו  מאכן  זיכער 
אריינשטעלן  נישט  זיך  און  רעגירונג  די  פון  אנווייזונגען 
אין א געפאר. פארט זענען א צאל אידן פארבליבן אין די 
זיי לערנען און זענען מתפלל ביים ציון פאר  שטאט און 

א ישועה.
אין  וואוינען  וואס  אידן  רַאטעווען  צו  באס  לעצטע  די 
ווָאך  פַארגַאנגענע  די  ּפלַאץ  דאס  פַארלאזט  האט  אומַאן 
מאנטאג נַאכט מיט פַאמיליעס, פרויען און קינדער וועלכע 
קיין  ַאריין  גרעניץ  די  געווארן  ַאריבערגעברענגט  זענען 
אינדיווידועלע  זיבעציג  בערך  איבערלאזנדיג  אונגַארן, 

אידן ווייטער אין אומַאן.
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מיספארשטענדעניש
אומוויסנקייט ברענגט

...



אינדעראינדער

K J   W E E K L Y

בילדערבילדער
To book your stay call:   

845.999. VILLA (8452)     
www.guestay.com

 reservations@guestay.com

Accommodating all - anytime:
 SUITES &

LARGE VILLAS  
MID-WEEK & 
WEEKENDS

SIMCHAS  OR  
VACATIONS

REACH US AT: 845.774.6495
SERVICE@AWRWINDOWS.COM

  24 Hour Towing          Car Rental         Auto Body Repair

אין פאל פון אן 
עקסידענט ח"ו, 
רופט גלייך:

845-782-2426

 783.68638
4
5

Berry's Landscaping
We Grow Satisfaction

845.204.8138
berryslandscaping@gmail.com

& health food

845.783.8711
 21 Hayes Ct. 

we carry all major brands

פרייעבס"ד

רי ע ו ו לי ע
ד

די נומער פאר אלע
אייערע שמחות!

782.134084
5

טרַאנסּפָארטַאציע רוטס אינפָארמאציע
#9 דערנאך דרוקט #1  845.782.1340 845-537-1100

י0000..$$33  אא  פפווננטט.

ממיירר  קקווממעעןן  עעסס  אאווייפפפפייקקןן

        חחללהה  טטייייגג  צצווםם
פפאאררבבררעעננעעןן

פָארשריט אויפ'ן שטח הבנוי' ביים נייעם בית רחל "בנין גָאלדבערגער"פָארשריט אויפ'ן שטח הבנוי' ביים נייעם בית רחל "בנין גָאלדבערגער"
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גרויס פָארשריט ביים בנין בית רחל האדיר   

צענדליגער צעמענט–טראקס פיטערן ּפָאמּפ מיט טאנען צעמענט צו קענען פארזעצן די ארבעט

א בליק אויפ'ן קאנסטראקשען סייט בשעת ּפָאמּפ–טרָאק פילט ָאן די ווענט



Friday March 11, '2283

פארשריט ווערט מיט פרייד מיטגעהאלטן פון איבער די גאנצע שטאט צעמענט ווערט אריינגעגאסן אין די ווענט פונעם דריטן שטאק

סקיטס ציגל פָאראויסצוגיין מיט די ווייטערדיגע שטָאקן

ווענט ווערן צוגעגרייט פאר די פרישע פלענקס פונעם פערטן שטאק נייעם  צענדליגער קלאס–צימערן און קארידארן גרייט באפעסטיגט צו לייגן פלענקס פַאר'ן 
צענטראלן חתונה–זַאל פארשריט ווערט מיט פרייד מיטגעהאלטן פון איבער די גאנצע שטאט
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נייע מקוה ביים בית המדרש ישמח משה דקהל יטב לב סאטמאר

פארענדיגט אריינצוציען עיר–קאנדישאן און עקזָאסט ביי די נייע מקוה 

"היכל ישכר בעריש" שע"י ביהמ"ד ישמח משה בימות החול פאר לימוד בחברותות 



Friday March 11, '2285

איינס פון די חדרי התפלה שוין אין באנוץ  גרויסער בור גרייט צו ווערן איבערגעצויגן מיט טיילס

בנין החדש פון מוסדות סאטמאר קרית יואל

גרויסער היכל "ישיבה קטנה" אויף חברון גענצליך פארענדיגט 
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מעמד "ילדי תהלים" אין "עטרת מייזעלס" פאר אלע חבורת תהלים דקהל יטב לב
מוצאי שבת  פרשת פקודי, בהשתתפות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

גרויסער טראקטאר ביים "כולל דרך החיים" אנצוהייבן מיטן בוי–ּפרָאיעקט פונעם תורה–פעסטונג

איבערגעפילטער זַאל פון אלע שכונות העיר אין די חבורת תהלים 

הר"ר יואל אברהם כ"ץ שליט"א מנהל בת"ת, טרעט אויף פאר די תשב"ר מוזיקַאלישע קלַאנגען איבערן זַאל פונעם גיגַאנטישן ָארגינעלן כינור

בוי–ַארבעט  ָאנגעהויבן ביי נייע תורה–פעסטונגען ״כולל דרך החיים - אוהל אלטא פיגא״



Friday March 11, '2287

לעצטע ַאנטוויקלונגען ביים נייעם "בנין קויפמַאן" פון בית אלטא פיגא ד'סאטמאר

שיפמענט מיט טאנען סּפעציעלע זאמד צו ענדיגן די ערד אויף די העכערע שטאקן

א דינע שיכט צעמענט צו אינסטאלירן די טיילס לענגאויס די קארידארן אינעם נייעם  בנין
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פַארשידענע ַאנטוויקלונגען אין"שכונת ויואל משה"

בנינים אין "שכונת ויואל משה" ווערן געגרייט זיך אריינצוציען מיט'ן פארענדיגן די באלקאנען 

"באר שבע" ראוד פארנט פון צענטראלע ביהמ"ד 1# ָאּפגעשלאסן דורכצופירן וויכטיגע אינפראסטרוקטור ארבעט



Friday March 11, '2289

אקטיווע ארבעט צו פארענדיגן דרויסענדיגן געשטעל פון ביהמ"ד 3# אויף אוסטראה פארקווע

א שיטראק דעליווערי צום צווייטן שטאק אין 4 אוסטראה ּפַארקוועי "מוישי'ס לענדסקעּפינג" ביים ארויפציען די גארבידזש הייזער אויף די נייע גאסן 

ּפלָאמבינג איינריכטיגונגען אויף 8 אוסטראה ּפַארקוועי
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ביהמ"ד פארענדיגט פונדרויסן ברוב פאר והדרהיכל ביהמ"ד אויף אוסטראה ּפַארקוועי. - מערקט די שיינע גאלעריע פאר די עזרת נשים

פַארשידענע ַאנטוויקלונגען אין"שכונת ויואל משה"

ַא פרייליכע אדר חתונה אין קרית יואל 

חסידים היה מרקדים: מיט 'פייער' און התלהבות

ארויסגעפירט פון זַאל נאך א געשלעג אויסברוך...טייל קרובים געקומען פַארשטעלט צוליב די פורימ'דיגע אומשטענדן...

עטליכע מיט סּפעציעל מוזיקאלישע טאלאנטן זענען מהנה די שושבינין...
אין באגלייטונג פון "לב קווייער"



Friday March 11, '2291

פאנדעישאן געגאסן גרייט ארויפצוציען פרישע דירות אין "עצי תמרים" צו לינדערן דירות מאנגל נייע דעוועלָאּפמענט ווירבלט מיט סובס און מאנשאפט

נייע דירות ּפרָאיעקט אונטער טשערנָאביל גַאס

נייע ּפרָאיעקט וועט ברענגען פרישע דירות סוּפליי אין שכונת "עצי תמרים המורחבת"
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העלדישע "מצילי אש" ווָאלונטירן רַאטעווען ברענענדיגע געביידע אויף 2 גַארפילד רָאוד
אומגעהויערע שָאדענס פַארמיטן ווען העליש פייער הָאט אויסגעברָאכן מוצאי שבת פקודי א שעה נָאכ'ן זמן און געברענגט אונטער קאנטראל אין בליץ איילעניש

אפיסעס פון "קרית יואל קאמיוניטי קָאנסול" געראטעוועט מיט קריטישע דאקומענטן "מצילי אש" פייער טרָאקס ביים סצענע

אמבולאנס 131# ּפַארקירט ביים סצענע וועלכע איז ב"ה געבליבן אומבאנוצט נייגעריגע ביישויער קומען אלס נענטער צו שטיין צו הילף...

פייער און רויעך וואס האט יעדע וויילע צוריק אויפגעפלאמט איז ַארָאּפגעקלאפט געווארן דורך די געטרייע "מצילי אש" ווָאלונטירן 
וועלכע זענען דארט געשטאנען פאר לאנגע שעה'ן צו פארזיכערן אז עס איז פולשטענדיג פארלאשן



Friday March 11, '2293

אמבולאנס–בעט גרייט און איז בחסדי ה' פארבליבן ליידיג ּפָאמּפ אקטיוויזירט

"מצילי אש" ווָאלונטיר מאכט דעם וועג ארויף ַארָאּפצוקלַאּפן די פלאמען פון אויבן מָאנרָאו פייער טרָאק ָאנגעקומען...

דיקע רויעך מיט ווילדע פייער צינגען געזען ארויסשפרַאלען פון די פענסטער 
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א פרישע פלעיט סטאקאו ווערט ארויפגעלייגט 

ארבעט גייט ָאן אויף אלע זייטן פונעם גיגאנטישן בנין

"דורנ'ס" אינוואזיע אויף אוהעל מיט פלאטע פורים–מָאבילס צו הַאלטן ריזיגע אינוועטארי ּפָאסט דעליווערט אין "שכונת אברכים".
 געבינדענע מיסט–קאסטן פאר אומנויטיגע ּפָאסט שטיקלעך יעדער לויט זיין געשמאק...

מיט הויכע הייב מאשינען צו גרייכן די העכערע שטאקן

ַארבעט איבערצוציען "בנין קליין" מיט הערליכע סטַאקָאו

ַא בליק אין קרית יואל



Friday March 11, '2295

At Shefa we want you to have even more Shefa!. Enter to win $100 at Toys4U, 24 Winners! 
Collect 10 UPC barcodes off of any Yummy Shefa or Herringle product, Mail to: 110 North Route 9w Congers New York. 10920
Write your name, address, and phone number. The following are the first 5 winners, the next raffel will be April 30. 
Goldberger-Spring Valley, Keiserman-Boro Park, Goldberger-Williamsburg, Biener-Monsey, Hirsch-Spring Valley,
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$100 GIFT CARDS

24 WINNERS!

פורים בשפע!
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פרישע זיכערהייט קעמערעס און "ּפלעיט רידערס" אינסטאלירט אויף פארעסט ראוד  טייל פון די נייע זיכערהייט מאסנאמען אינסטאלירט אויף עיקערס

א נענטערע בליק אויף די סאפיסטיקירטע לייסענס "ּפלעיט רידער" "קרן ויואל משה" איינגערישט צום מסיבת "א נאכט מיט וועלטעב" אפגעהאלטן מיט גרויס ערפאלג

ַא בליק אין קרית יואל



Friday March 11, '2297

סערווירט דעם ציבור ביים מעמד "פת שחרית" להחזקת ביהמ"ד ברך משה אויף די–עי ווידער 
מיט סּפעציעלע פיאות לכבוד החודש

ביים  סכומים  שיינע  מיט  ָאן  זיך  רופן  ווידער,  די–עי  משה  ברך  ביהמ"ד  מתפללי  ציבור  דער 
מעמד "פת שחרית" להחזקת ביהמ"ד ברך משה אויף די–עי ווידער

בחומר ובלבנים אויף די הויכע סקעפאלדס צו לייגן די ּפרעכטיגע ציגל ביים "בנין קעּפעטש" אויף קארלסבורג 

ַא בליק אין קרית יואל
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א טאנץ אין טאקט פונעם מוזיק ביי "ָאלל אין ווָאן" געשעפט  "ָאלל אין ווָאן" גרייט זיך צו פורים און פסח אינאיינעם, ארויסלייגנדיג 'פאלשע פיש'...

א שטיין אויף א שטיין... צו גרייכן די הויכקייטן ביים פאראייניגן די ווילעדזש אפיסעס ביים 
נייעם פליגל

"ברינקס" טראק מיט געלט דעליווערי 'לכבוד פורים' צום טשעק–קעשינג
 אין שַאּפינג–סענטער לקיים מה שנאמר כל הפושט יד

ַא בליק אין קרית יואל



Friday March 11, '2299

באס–רוט פארנט פון גרויסן ת"ת בנין אויף לארקין דרייוו דער ציבור ביים "מעמד התמנות" פַאר'ן נייעם דיין ומורה צדק 
פון ביהמ"ד דרכי תשובה דינוב בראשות כ"ק אדמו"ר מדנוב שליט"א

ווילעדזש ארבייטער רייניגן די גאסן פון די גרויסע ּפלַאקַאטן איבער די חפירות אין גילה תושבי קרית יואל צייגן פולסטע סָאלידַאריטעט מיט אחב"י תושבי אוקריינע

ַא בליק אין קרית יואל
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"שכונת וואודבורי ווילַאס" לייגט יסודות פאר נָאך ַא בית המדרש

א בליק אויף די ארבעט יעצט אין "שכונת גאלדען הילס" פַאר'ן נייעם ביהמ"ד שערי תפלה 
בהנהלת הרה"ג ר' וואלף לאנדא שליט"א ר"מ בקרית יואל

קרעידעל ווערט צוגעגרייט פַאר'ן בור הטבילה 

שכונה מיט העכער 10 בתי מדרשים אויסגעשּפרייט איבער פילצאליגע גאסן איז מרחיב גבולי הקדושה מיט נאך א ביהמ"ד



Friday March 11, '22101

ַא בליק ַארום קרית יואל רבתי

מערקט צוים נעבן ליע עוועניו מיט די שילדן פאר די 10 נדבני העירוב ארבעטער ביים מעסטן די טיפקייט מיט סּפעציעלע דיטעקטאר

גרָאב–ַארבעט צו גיסן יסודות פארן נייעם מעגא ביזנעס צענטער 4# אויפ'ן רוט–208
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געטרייע עסקני העיר אין שכונת בלומינגרָאוו באגלייטן פערזענליך "עבסענטי בעלאט" 
ּפרָאצעדור להרחיב גבולי הקדושה

"חנוכת הבית" פון "הצלה גַארַאזש" אויף די מעריוואוד גאס אין בלומינגרָאוו, מיט'ן השתתפות 
פון די הונדערטער תושבי העיר. דָאס איז די דריטע גַארַאזש פון "חברה הצלה קרית יואל".

כ"ק אדמו"ר מסאמבור שליט"א ביי קביעת מזוזה אין שטוב פון ר' חיים פסח מארקאוויטש הי"ו 
גבאי ביהמ"ד סאלקא אין שכונת בריגעדאן 

פרישע משפחה זיך געצויגן צו שכונת בריגעדאן נעבן ביהמ"ד סאלקא

ראוד בלאקאדע אויף רידזש ראוד ביים ווינקל פון קאונטי רוט– 105. דרייווער זאלן נעמען אלטערנאטיווע ראודס.

ַא בליק ַארום קרית יואל רבתי



Friday March 11, '22103

שלושים יום קודם החג: הכנות אין די שכינות'דיגע דערפער בוי–ארבעט ביי "מקוה ישראל דוב" אין ביהמ"ד "שערי תפלה" אין שכונת העלף–הַאלָאו

נייע גאס צוגעקומען צום שטאט. כן ירבה וכן יפרוץ ניינטע אויטאמאטישע סּפידינג–שילד אין שטאט אויף די פרענקלין גאס 

דרייוועי בלאקירט צוליב די הויכע שנייען...
"סעקיוריטי בודקע" ביים אריינגאנג צו "שכונת וואודבורי ווילַאס",

 גייענדיג אין די פיסטריט פון "שכונת עצי תמרים"

ַא בליק ַארום קרית יואל רבתי
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שטורמישע דעמָאנסטרַאציעס דורך די ליטווישע קרייזן תלמידים פון הגאון
רבי שמואל אויערבַאך זצ"ל ביים ַאריינגַאנג צו ירושלים זונטָאג פרשת ויקרא

צו ּפרָאטעסטירן קעגן דעם ַארעסט פון ַא "גיבור החיל", האברך היקר בנש''ק הרב שמחה בונם טייטלבוים שליט''א,

 פון די חשוב'ע לומדים אין "מבצר הכוללים" בנשיאות מרן הגה"ק גאב''ד ירושלים שליט''א,

בן הרה''ג ר' עמרם שליט''א, שר העסקנים פון די מערכות היהדות החרדית בארה''ק, 

וחתן הרב ר' טובי' ליברמאן שליט''א, עורך בטאון "העדה" שופרה של היהדות הנאמנה 

דורכאויס 3 שעה הָאבן די מוחים פַארשלָאסן די צענטרַאלע גַאסן, טרָאץ די פַארשטַארקטע ּפָאליצייאישע כוחות



Friday March 11, '22105

.... ....
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Friday March 11, '22107

שטורמישע דעמָאנסטרַאציעס דורך די ליטווישע קרייזן תלמידים פון הגאון
רבי שמואל אויערבַאך זצ"ל ביים ַאריינגַאנג צו בני ברק מָאנטָאג פרשת ויקרא
צו ּפרָאטעסטירן קעגן דעם ַארעסט פון ַא "גיבור החיל", האברך היקר בנש''ק הרב שמחה בונם טייטלבוים שליט''א

דורכאויס קרוב  צו 3 שעה הָאבן די מוחים פַארשלָאסן די צענטרַאלע גַאסן
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Friday March 11, '22109
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Friday March 11, '22111



מענדי,

אדרבה, כ'פריי 
מיך וואו דו 

ביסט אנגעקומען. 
דער טויש וועט 
אי"ה זיין א 
געוואלדיגע 

טובה פארן עולם 
אסאך הצלחה.

 
ארי




